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– W Fundacji im. Doktora Piotra 
Janaszka Podaj Dalej uczymy tego, 
że mimo niepełnosprawności warto 
mieć swoje marzenia, plany i je reali-
zować. Wtedy, nawet na wózku życie 
można przeżyć szczęśliwie i w pełni 
– mówi Zuzanna Janaszek-Maciaszek, 
prezes Fundacji Podaj Dalej.

Najlepszym przykładem spełniania 
marzeń jest projekt „Rozwiń Skrzydła”. 
Osoby niepełnosprawne ruchowo po-
dejmują nie lada wyzwanie, którego 
większość osób pełnosprawnych by się 
nie podjęła. Tym samym pokazują, 
że jeżeli bardzo czegoś pragniesz, mo-
żesz to zrobić.

– Uznałem, że mimo niepełnospraw-
ności mogę zrobić w życiu coś, czego 
nigdy wcześniej sobie nie wyobraża-
łem– mówi Sławomir Pilarski, licen-
cjonowany pilot paralotni. – Mamy 
wpływ na to, jak nasze życie będzie 
wyglądało. Możemy się zamknąć 
w domu i nic nie robić, albo popatrzeć 
na to z innej strony: skoro inni mogą, 
ja też spróbuję.

Jak to możliwe?
Dla osób, które na co dzień poru-

szają się na wózku inwalidzkim skon-
struowano specjalny wózek na dużych 
oponach, który umożliwia paralotnia-
rzom start i bezpieczne lądowanie. 
Osoby, które zdecydowały się na kurs 
szybowcowy, korzystają z maszyny, 
która jest specjalnie przystosowana dla 
osób z niepełnosprawnością i wymaga 
jedynie pracy rąk.

Emocje podczas pierwszych lotów są 
tak duże, że uczestnicy często nie pa-
miętają jak startowali, jak się wyczepili 
i wylądowali. Później jest ogromna 
radość, że potrafią to zrobić, że jest 

Jeżeli bardzo czegoś pragniesz, 
możesz to zrobić

SPOŁECZEŃSTWO

Trwa trzecia edycja projektu „Rozwiń skrzydła”. Na paralotni i szybowcu wzbijają się w niebo 
ludzie, którzy na co dzień są zależni od pomocy innych, mają wiele ograniczeń, czasem nie 
są w stanie samodzielnie podjechać wózkiem pod krawężnik…

to możliwe. Po takich przeżyciach za-
czyna do człowieka docierać, że nie ma 
rzeczy niemożliwych, że ograniczenia 
są tylko w naszych głowach.

W tym roku Fundacja im. Doktora 
Piotra Janaszka Podaj Dalej zorga-
nizowała 5 obozów paralotniowych 
podstawowych, w których do tej pory 
wzięło udział 7 osób. W obozie para-
lotniowym zaawansowanym uczest-
niczyły 4 osoby.

– Uczestnicy obozu zaawansowane-
go mieli okazję latać w trudniejszych 
warunkach: nad klifami i nad polskim 
morzem – mówi Karol Włodarczyk, szef 
projektu „Rozwiń Skrzydła”.

8 osób wzięło udział w obozach szy-
bowcowych. Podstawówka zakocha-
ła się w lataniu i szybowcach. Jeden 
z uczestników podstawowych zakoń-
czył również pierwszy etap szkolenia, 
wykonując 10 samodzielnych lotów 
za wyciągarką.

Tegoroczne sukcesy
• 4 osoby zakończyły pierwsze etapy 

szkolenia paralotniowego, czyli miały 
przynajmniej po 20 lotów samodziel-
nych,

• zaawansowani paralotniarze po raz 
pierwszy w życiu latali na klifach,

• jedna osoba zakończyła etap pod-
stawowy na szybowcu, czyli wykonała 
10 samodzielnych lotów,

• jeden uczestnik zdał państwowy 
egzamin pilota szybowca.

Już blisko 100 osób z niepełno-
sprawnością z całej Polski wzięło 
udział w trzech edycjach projektu, 
który pozwala rozwinąć skrzydła. Do-
słownie i w przenośni. ■

Projekt finansowany jest ze źródeł Państwo-

wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-

sprawnych oraz 1% podatku.
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© Wszelkie materiały zawarte w gazecie chronione są prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone, dalsze rozpowszechnianie artykułów i zdjęć tylko za zgodą wydawcy. 
Miesięcznik jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej (PSPL). Autorzy zamieszczanych artykułów prezentują własne poglądy. NAKŁAD: 4000 egzemplarzy. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i skracania dostarczonych materiałów.

Fot. na okładce: Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej
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SENIOR
Nie daj się nabrać na pokaz 

Ze statystyk policji wynika, że co roku ofiarą prze-

stępstw w Polsce pada ok. 40 tys. osób starszych. 

Najczęściej to włamania, kradzieże i oszustwa. 

Część sprzedawców przychodzi do domu starszych 

osób i proponuje im niższe rachunki za gaz, prąd 

lub telefon. Problemem są też oszustwa dokony-

wane pod pretekstem zaproszenia na badania  

czy prezentacje.

POMOCNA TECHNIKA
Wirtualna rozgrywka bez 
ograniczeń

Gry stały się wszechobecne i bardzo popularne. 

I choć wielu w dzieciństwie słyszało od rodziców, 

że granie jest niezdrowe i źle na nas wpływa, to mały 

jest procent osób, które dziś po żadną grę nie sięga.
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PATRONAT „RAZEM Z TOBĄ”
Warto zatrudniać osoby z niepeł-
nosprawnością!
To są prawdziwe emocje
Dzieło przemówiło
Słowo, obraz, dźwięk

ELBLĄG – NASZE MIASTO
Samodzielni w działaniu
Diagnoza postawiona 
– czas na program
Oswoić raka

KULTURA
Podróż do wnętrza mózgu
Galopujące serce
Motyle 2019 przyznane

PRAWO
Opieka nad chorym rodzicem
Zmiany w bankowości
Jak złożyć wniosek 
o „500+ dla niepełnosprawnych”?

SPORT
Koszykarze z szóstym miejscem
Turbo(AMP)kozak
Widzew tworzy sekcję ampfutbolu
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Z PASJĄ NA WÓZKU
Niepełnosprawność 
to nie choroba

Zmiany zachodzące w definicjach, postawach 

ludzi i postrzeganiu społecznym niepełnosprawności 

spowodowały w ostatnich latach dużą rewolucję w na-

zewnictwie stosowanym na co dzień oraz terminologii 

z zakresu pedagogiki specjalnej i terapii. Termin 

„osoba z niepełnosprawnością”, który najbardziej 

podkreśla podmiotowość, jest używany coraz częściej. 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 
W ŚWIECIE MODY

#princessmelanie
Nie ma bujnych włosów, śnieżnobiałych zębów 

ani pięknych długich paznokci. Przez jednych na-

zywana najbrzydszą modelką świata, dla drugich 

jest wielkim odkryciem i inspiracją.
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Podczas urlopu można być aktywnym na wiele spo-
sobów. Remont w mieszkaniu, wczasy nad polskim 
morzem lub górach, żeglowanie po Mazurach, wizyta 

u rodziny na wsi i okres żniwny lub najzwyczajniej można 
odpocząć w samotności lub z bliską osobą w domu przed 
telewizorem. Dawno już minęły czasy, kiedy taka aktywność 
skazana była na bezcelowe „zbijaczoczasowe” oglądanie do-
stępnych kanałów telewizyjnych. Szczególnie było to trapiące, 
gdy dochodziło się do osiemdziesiątego kanału, a tam nic 
lub kolejna powtórka powtórki. W końcu okres wakacyjny, 
do którego wracam w tym tekście, to od wieków sezon ogór-
kowy nie tylko w mediach, ale szczególnie w ramówkach 
telewizyjnych. Dziś mało kto ogląda już telewizję. Mało kto, 
jeśli już ma telewizor, to ma zwykły odbiornik z pilotem 
do skakania po kanałach. Obecnie to już część naszego inte-
ligentnego domowego świata. Oprócz lodówek, ogrzewania 
i oświetlenia sterowanych przez wi-fi i aplikacje w telefo-
nie, mamy też gros urządzeń z funkcjami, o których jeszcze 
kilka lat temu można było tylko pomarzyć. Jednym z nich 
jest Smart TV, czyli sprzęt zwany dawniej telewizorem. Dziś 
jego podstawowa funkcja, czyli możliwość odbioru kanałów 
telewizyjnych, znana jeszcze z lat 80. i 90., jest już tylko do-
datkiem. Dziś liczy się wielkość ekranu, a przede wszystkim 
to, co ten odbiornik „potrafi”. Stąd też z pudła zajmującego 
kiedyś „pół pokoju” dziś mamy płaski ekran, który bez pro-
blemu możemy powiesić na ścianie w dogodnym dla siebie 
miejscu w pokoju, najlepiej naprzeciw kanapy, by można 
było w spokoju relaksować się, „pochłaniając” kolejne filmy 
oraz kolejne sezony ulubionych seriali. Tak, tak, najlepsze, 
co dają nowe telewizory, to możliwość łączenia się z interne-
tem, a co za tym idzie, oglądania nowego wymiaru telewizji. 
Takiego, w którym płaci się za dostęp do danej platformy 
i bez jakichkolwiek reklam można „połykać” wręcz całe filmy 

i sezony seriali w jeden dzień, a gdy i go zabraknie, to również 
są godziny wieczorne i nocne. Sen? Ale po co? Fabuła tak 
wciąga, że nie można już doczekać się tego, co wydarzy się 
w kolejnym odcinku. Jeszcze kilka lat temu trzeba było czekać 
w najlepszym wypadku cały dzień, a w najgorszym tydzień, 
by zobaczyć, co wydarzy się w kolejnej części naszego ulu-
bionego serialu. Długość oglądanego filmu niejednokrotnie 
zwiększała się o trzy czwarte, gdyż trzeba było dodać wlekące 
się w nieskończoność reklamy, które zazwyczaj „wchodziły” 
w najmniej oczekiwanym momencie. Często trwały wręcz 
tyle, że można było odwiedzić znajomych w sąsiednim wo-
jewództwie i wrócić ze świadomością, że nie przegapiło się 
początku kolejnej części przerwanego reklamą filmu.  Dziś, 
mając dostęp do internetu i platform, chłoniemy wszystko tu 
i teraz. Nie musimy czekać, tracimy poczucie czasu, a zara-
zem stajemy się zabójcami własnego wolnego czasu. Chyba 
każdy, kto ma dostęp do tej technologii, zarwał niejedną noc 
lub dzień, oglądając kolejno filmy czy wielosezonowe seriale. 
W takich chwilach nie liczy się nic. Robimy tylko krótkie 
pauzy na wyjście do toalety, by coś przegryźć lub przejść 
się do kuchni po herbatę lub kawę. Choć znam takich, co za-
siadając do serialu naszykowali sobie ogromny zapas zim-
nych przekąsek i napojów będących w obrębie ręki, by nic 
nie odrywało ich na zbyt długo od dziejącej się na ekranie 
fabuły. Te osoby, gdy są w tzw. „ciągu serialowym”, do toalety 
chodzą, kiedy już naprawdę muszą, a wracają przed ekran 
wręcz biegiem, jakby ścigali się w obawie, że wciśnięta pauza 
nie zadziałała lub współtowarzysz jednak nie wytrzymał 
i rozpoczął oglądanie dalszej części bez niego. Nie muszę 
nikomu chyba mówić, że oglądany na takiej platformie 
serial lub film można w każdej chwili przewinąć do mo-
mentu, który się widziało przed opuszczeniem „stanowiska”. 
Nie ukrywam, sam korzystam z kilku platform tego typu, a z 
dwóch dość regularnie. Oczywiście zdarzyło mi się zarywać 
noc, by obejrzeć kolejny odcinek ulubionej produkcji mo-
toryzacyjnej czy kolejny odcinek serialu. Daleko mi jednak 
do stereotypu serialowego maniaka, jaki znam z opowieści 
znajomych. Z jednej strony wynika to pewnie z braku czasu, 
ale też nikomu niezrozumiałej (nawet mnie samemu) logice 
dobierania tego, co chcę obejrzeć. Podobnie mam z książkami. 
Mam ich bardzo dużo i w większości trudno znaleźć w nich 
jakiś klucz, którym kierowałem się, decydując się na zakup. 
Moja żona, która ma zupełnie inny gust filmowy i serialowy 
niż ja (co nie oznacza, że nie trafiamy na produkcje, które 
„wciągną” nas oboje – o jednej z takich już za chwilę), ogląda 
znacznie więcej. To za sprawą, że przebywa od jakiegoś cza-
su na zwolnieniu lekarskim i ma sporo czasu na to, by móc 
oglądać to, co wyda jej się warte uwagi. Któregoś wieczoru 
wpadł jej w oko jeden serial. Niby niedługi, gdyż tylko osiem 
odcinków. Jakież było jej rozczarowanie, kiedy okazało się, 
że produkcja ta jest nieco inna niż te, które do tej pory oglą-
dała. Po godzinie usłyszałem: „Ale jak to, kolejny odcinek 
za tydzień?”. I zdałem sobie wówczas sprawę, że oprócz tego 
„zabójcy czasu” platformy te sprawiły, że nasze życie stało się 
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jeszcze bardziej „zmagdonaldyzowane”. Spieszę już wyjaśnić, 
co mam na myśli. Wierni Czytelnicy z pewnością pamiętają 
to określenie, gdyż już raz, może dwa używałem go w swoich 
tekstach. Chodzi o „magdonaldyzację” życia, czyli określenie 
wywodzące się od nazwy popularnej restauracji stawiającej 
na szybkość obsługi klienta. Platformy VOD sprawiły, że widz 
przyzwyczaił się, że treści dogodne dla siebie może otrzymać 
w dowolnym dla siebie czasie. Oczywiście, sezonowość zo-
stała zachowana, lecz sposób prezentacji uległ znacznemu 
przyspieszeniu niż miało to miejsce w analogowej telewizji.  
Sprawiło to, że (podobnie jak z informacją w mediach) widz 
chce otrzymywać jak najwięcej w jak najkrótszym czasie.

We wspomnianych już choćby latach dziewięćdziesiątych, 
by obejrzeć interesujący nas serial potrzeba było niejedno-
krotnie pół roku – jeden odcinek w tygodniu. Kształtowało 
to cierpliwość człowieka, a zarazem emocje towarzyszące 
przeżywaniu fabuły rozkładały się na dłuższy okres. Dziś, 
kiedy mamy możliwość obejrzenia sezonu w jeden dzień, 
zaburzamy tę równowagę emocjonalną. Stajemy się bardziej 
nerwowi, mniej cierpliwi i bardziej podatni na emocje, które 
przecież kumulują się w nas przez te godziny oglądania. 
Znane jest określenie „podprogowego działania”, jakie sto-
sowane jest w reklamach, które ma w oglądającym wywrzeć 
poczucie, że tu i teraz potrzebuje tego produktu. Podobne 
zabiegi stosowane są od wieków w serialach. Odcinki są tak 
skonstruowane, by ich zakończenie nie dość, że trzymało 
w napięciu, to sprawiło, że widz chce oglądać więcej. Każdy 
zna przecież tą irytację, kiedy siedzi przed telewizorem 
i widzi zakończenie odcinka, które zapowiada prawdziwe 
emocje w następnym, a ten pojawi się w najlepszym wypadku  
za 24 godziny lub w najgorszym – 7 dni. Dziś ta irytacja po-
stępuje, kiedy potrzeba odejść od telewizora lub co gorsza, 
zabraknie internetu lub ten się zawiesi.

Zostańmy jednak przy wspomnianych już emocjach.  
Są produkcje, które ogląda się dla relaksu i poprawy humoru. 
Są też takie, które poruszają tematy trudne, tabu i społecznie 
wykluczone. I to te drugie potrafią sprawić, że z zapartym 
tchem będziemy śledzić losy bohaterów, doszukując się 
w nich doświadczeń własnych lub czekając na zakończe-
nie. Przez ostatnie półtora roku obejrzałem kilka takich 
produkcji. Były wśród nich i te lżejsze, i te cięższe. Jedna 
z nich skłoniła mnie do napisania tego tekstu. Paradok-
salnie nastąpiło to dopiero po kilkunastu miesiącach, gdy 
w opinii publicznej pojawiły się informacje, że producenci 
zmuszeni byli ocenzurować zakończenie pierwszego sezonu, 
gdyż doprowadził on do wielu prób samobójczych. I tutaj 
pojawiły się we mnie wątpliwości, jak to możliwe, że ktoś tak 
utożsamił się z jednym z bohaterów serialu, że postanowił 
sobie odebrać życie. Celowo nie piszę tutaj konkretnie o kogo 
chodzi i w jakim serialu, gdyż nie chciałbym „spojlerować”. 
Ci, co widzieli ten serial, wiedzą, o którym mówię, innym 
może będzie dane go zobaczyć i nie chciałbym zabierać  
im ani grama emocji, które tam występują.

Serial jest o przyjaźni, miłości, prześladowaniach, intry-
gach, molestowaniu, przemocy, mobbingu i gwałtach wśród 
młodzieży. Czyli o wszystkim tym, czym żyje amerykański 
nastolatek, ale moim zdaniem, wiele z poruszonych tam 
problemów znajduje swoje odzwierciedlenie w polskiej 
szkole. Uważam wręcz, że pierwszy sezon powinien być 
pokazywany w każdej szkole i być poprzedzony rozmową 
z uczniami o skutkach, jakie niesie nieodpowiedzialne i na-
ganne zachowanie względem drugiej osoby.

Pierwsza odsłona przynosi dramatyczne rozstrzygnięcie. 
Przez ponad trzy minuty widzimy próbę samobójczą (dodaj-
my, że skuteczną) jednego z bohaterów. Oglądając tę scenę 
miałem ciarki na plecach, a jej realizm połączony z muzyką 
potęgował emocje, jakie towarzyszyły mi przez cały serial 
i sprawiał, że człowiek zaczął się zastanawiać nad tym jak, 
wydawać by się mogło, większe i mniejsze czynniki skumu-
lowane tragicznym wydarzeniem doprowadzają do jeszcze 
większej tragedii. Dało mi to wiele do myślenia.

Jakież było moje zdziwienie, kiedy po kilkunastu tygo-
dniach dowiedziałem się, że producenci pod naciskiem 
opinii publicznej i przypadkach prób samobójczych ocenzu-
rowali to zakończenie, zupełnie eliminując z niego tę scenę, 
pozostawiając całość w domyśle widza. Moim zdaniem, ten 
zabieg sprawił, że cały sens i puenta tych trzynastu odcinków 
została zniweczona. Nie mam złudzeń, że w tym wypadku 
zadziałała uwielbiana przez wielu poprawność polityczna 
oraz lobby środowisk odpowiedzialnych za bezstresowy tryb 
życia nastolatków. Tylko pytam: w jaki sposób rozmawiać 
dziś z młodzieżą o trudnych rzeczach o ich problemach, 
nie pokazując im dobitnie do czego one prowadzą? W jaki 
sposób rozmawiać z młodymi ludźmi, skoro „pudruje się” 
rzeczywistość, a ich problemy i ich skutki stają się tylko te-
matem dyskusji, a nie są obrazowane w obawie przed reakcją 
słabszej części społeczeństwa? Jestem świadomy, że znajdą 
się tacy, którzy na moje pytania odpowiedzą wręcz całymi 
esejami. Mam też świadomość, że rozmowa to jedno, edukacja 
to drugie, ale to doświadczenie wywiera na nas największy 
wpływ. Stąd też nie ma co zaklinać rzeczywistości tylko 
działać na rzecz tego, by do takich tragedii nie dochodziło. 
Wycięciem kluczowej sceny, będącej niczym klamra całej 
historii, nie sprawi się, że młodzi ludzie przestaną targać 
się na własne życie. Robili to i będą to robić. 

Tytułem końca, paradoksalnie drugi sezon kończy się dość 
brutalnie, tutaj jednak nikt chyba chce cenzurować, jakby 
na gwałty społeczeństwo było mniej wyczulone niż na sa-
mobójstwo. Ważne, co niesie w przesłaniu ta produkcja, 
by odpowiednio szybko reagować na wszelkie symptomy 
mogące doprowadzić do tragedii i ich nie bagatelizować. Bo 
takie problemy nie rozwiązują się same, no chyba że nasto-
latek weźmie sprawy w swoje ręce.



Wybrałam się ostatnio z Julcią na spacer i z naprzeciwka mijała nas pani z dzieckiem 
na hulajnodze. Gwoli ścisłości – ona szła i prowadziła ową hulajnogę, a dziecko 
sobie na niej stało.  I tak minęli nas, i pomyślałam sobie: „Jak to jest?”.
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Jak to jest?

Z PERSPEKTYWY RODZICÓW
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.

Ja prowadzę wózek z Julcią, która nie chodzi i nigdy chodzić 
nie będzie. Ba, nie potrafi nawet samodzielnie siedzieć. Jest 
to więc jej niezbędny środek komunikacji. Z drugiej strony 
całkowicie zdrowe dziecko, na oko (szybkie oko, na ile mo-
głam się przyjrzeć przez te dosłownie kilka sekund) kilka 
lat młodsze od Julci i nie zdradzające oznak jakichkolwiek 
ograniczeń ruchowych, korzysta równie skutecznie z moż-
liwości nieporuszania się samodzielnie. Korzysta na własne 
życzenie i z woli zdecydowanie nieprzymuszonej, czego 
pewnie nie można powiedzieć o idącej obok pani, raczej 
średnio szczęśliwej z konieczności usługiwania w ten sposób. 
Z jakiegoś powodu jednak to robi. 

Wydawać się może, że to tylko jeden mały przykład, ale ja 
dostrzegam już tendencję. Może dlatego, że (jak podejrzewam 
także mnóstwo rodziców na moim miejscu) marzę o tym, 
by Jula mogła zrobić samodzielnie choćby krok, a cała gama 
dostępnych sprzętów rehabilitacyjno-ortopedycznych ma 
nam nie tyle ułatwić, co umożliwić codzienne funkcjono-
wanie. Możliwe, że właśnie dlatego.

Bo przecież wokół dążenia do samodzielności osób od tej 
możliwości dalekich powstał cały przemysł. Mamy do wy-
boru wszelkiego rodzaju chodziki, pionizatory, urządzenia 
imitujące chód, a wszystko po to, by postawić choć jeden 
krok, albo przynajmniej przez chwilę poczuć się tak, jakby 
się go stawiało... 

W racerunningu, dyscyplinie sportowej dla osób z niepeł-
nosprawnościami, zawodnik porusza się z pomocą specjal-
nego roweru bez pedałów, odpychając się od ziemi nogami. 
Oparty jest przy tym o specjalną podporę. W sumie tylko 
dzięki temu urządzeniu w ogóle idzie. Dlaczego się tak for-
suje? Bo ogromną przyjemnością, satysfakcją i wyzwaniem  
jest dla niego to doświadczenie. Cała dyscyplina powstała 
dlatego, że taką potrzebę osoby z ograniczeniami ruchowymi 
mają. Dlaczego więc ci bez nich już mniej? Paradoksalnie 
mogąc dużo więcej, robią dużo mniej. Taka moja obserwa-
cja społeczna.

Póki dziecko jest małe i niewiele wie o świecie, nic w tym 

IloNA I DAmIAN NowACCY

dziwnego, ba i nawet bywa zabawnie, kiedy zazdrości więk-
szemu jeżdżenia na wózku. „Ja też tak chcę!” Bo to niespra-
wiedliwe, że ono już nie może, a Julka większa, a ją wożą. 
Owszem niesprawiedliwe, ale z zupełnie innego powodu... 

Większe dzieci natomiast wydają się świadomie nie korzy-
stać z możliwości, jakie dało im życie. Idziemy dziś w stronę 
ograniczania dzieciom aktywności ruchowej. Zajęcia wycho-
wania fizycznego w szkole zdają się być często niepotrzebnym 
obciążeniem planu lekcji oraz polem do przedstawiania 
najróżniejszych pretekstów, żeby być z nich zwolnionym. 
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Światowy Dzień Pierwszej Pomocy 
obchodzimy 14 września. Święto to, 

ustanowione w 2000 roku z inicjatywy Mię-
dzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża, 
ma na celu uświadomienie, jak ważna jest 
umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, 
a także promowanie akcji edukacyjnych 
wśród obywateli. Organizatorzy upatrują 
szczególną rolę w szkoleniu młodych osób, 
tak by uwrażliwić ich na potrzebę niesienia 
pomocy, wykształcić w nich właściwe postawy 
i nauczyć zasad postępowania w razie wy-
padków. I tutaj zadajmy sobie pytanie: kto 
z nas w sytuacji kryzysowej udzieliłby po-
mocy drugiemu człowiekowi? Kto z nas wie, 
jak należy tej pierwszej pomocy przedmedycz-
nej udzielić? Dane statystyczne, choć z roku 
na rok lekko się poprawiają, to nadal dalekie 
są od ideału – 45 proc. Polaków przyznaje 
się, że takiej pomocy udzielić by nie umiało. 
Pomijam już tutaj fakt, że ktoś takiej pomocy 
udzielić nie umie, ale znieczulica i debilizm 
– przepraszam za wyrażenie, ale inaczej na-
zwać się tego nie da – po prostu mnie osłabia. 
Przykładem niech będzie sytuacja z gór, kiedy 
to na szlaku leży nieprzytomny mężczyzna, 
a turyści jakby nigdy nic przechodzą obok. Gdy 
już ktoś „łaskawie” wezwał pomoc, to zrobiła 
się „atrakcja” i nagle jakby wielu przypomniało 
sobie, że ma przy sobie telefon i postanowiło 
sprawdzić swoje umiejętności filmowania, 
licząc chyba na Oskara za najlepsze zdjęcia. 
Osobiście nie przyznałbym im nawet Złotej 
Maliny, o Nagrodzie Darwina nie wspomina-
jąc. Może ktoś z Państwa ma pomysł, jak taka 
nagroda dla tych „niespełnionych filmowców” 
mogłaby się nazywać?

Jedna ze stacji telewizyjnych naraziła się 
swoim sympatykom, emitując o ponad 

dwa miesiące wcześniej niemal kultowego Ke-
vina. Oburzyło to telewidzów, którzy na forach 
dawali upust swojej frustracji. No cóż, patrząc 
na to, co mamy za oknem i pory roku, które, 
moim skromnym zdaniem, już dawno przestały 
istnieć, może ktoś w dziale programowym tejże 
stacji stwierdził, co za różnica jaki miesiąc  
– pogoda jest taka sama. A jak dobrze poszu-
kać, to w największej stacji radiowej w kraju 
drugi symbol świąt, czyli „Last Christmas” 
zagrano już w… czerwcu.

Pozostańmy jeszcze w klimacie końco-
worocznym. Wielu z nas powoli zaczyna 

zaopatrywać się już w kalendarze na 2020 rok. 
We wrześniu pojawiają się już w marketach 
i ich ceny są stosunkowo znośne. Szkoda tylko, 
że nie jest tak łatwo z dostępem do kalendarza 
na kolejne lata, począwszy od 2021. Byłaby 
to idealna opcja dla oczekujących na wizyty 
u lekarzy specjalistów, by mogli sobie zano-
tować, kiedy doświadczą tej „przyjemności”.

W chwili gdy otrzymają Państwo ten 
numer do ręki, w kraju będzie już 

po wyborach. Nie wiemy jeszcze jak będzie. 
Z pewnością ktoś będzie się cieszył bardziej, 
inni mniej. A ja uważam, że niewiele się zmieni. 
Dalej będziemy jak Kargul z Pawlakiem, pies 
z kotem, ogień i woda, dobro i zło. Obecną 
sytuację w naszym kraju najlepiej obrazuje 
reakcja, jaka zachodzi po wrzuceniu cukierka 
typu mentos do butelki z colą. Syczy i kipi 
aż miło.

A to wchodzi w krew 
i rodzi nawyki na całe ży-
cie – poczucie, że aktywność 
fizyczna jest opcjonalna, 
a nie obligatoryjna. 

Kiedy mamy wpajać, 
jak bardzo jest potrzebna? 
Kiedy, jak nie od najmłod-
szych lat, budować silny or-
ganizm, który ma posłużyć 
kolejne kilkadziesiąt lat. 
Co najmniej.

Przebojem stały się obec-
nie hulajnogi elektryczne. 
Bo szybciej i wygodniej. 
Zaroiło się na chodnikach 
od śmigających na nich ra-
czej młodych ludzi, żeby 
nie powiedzieć dzieci. Ta, 
którą widziana przeze mnie 
pani prowadziła, też taką 
właśnie była. Widocznie 
skończyło się zasilanie, 
a trzeba było gdzieś jesz-
cze dojechać. Bo przecież 
bez sensu iść, skoro mama 
(albo nie mama) może po-
prowadzić. Tak jest wygod-
niej. 

Moja koleżanka chce, 
w ramach budżetu oby-
watelskiego, wprowadzić 
w życie projekt „Test prak-
tycznego życia”, w ramach 
którego osobom bez pro-
blemów ruchowych będzie 
dane doświadczyć, jak wy-
gląda codzienne funkcjono-
wanie z pozycji osoby, która 
nie może się sama poruszać 
lub np. nie widzi. I tak so-
bie myślę, że może to będzie 
nie tylko okazja do wejścia 
w nasze buty, ale dla innych 
też do tego, aby docenić te 
możliwości, jakie już mają. 
I korzystać z nich. 

Bo zawsze trawa jest bar-
dziej zielona gdzie indziej, 
ale w tym wypadku swobodę 
wyboru kierunku ma tylko 
jedna ze stron. ■
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Na drodze 
stanął sąd

Nie są ubezwłasnowolnieni 
i nie zabroniono im posiadać 
własnych dzieci, mimo to sąd 

zdecydował, że nie mogą wziąć ślubu. 
Sprawą zainteresował się Rzecznik 
Praw Obywatelskich, który zgłosił 
swój sprzeciw wobec wyroku. Spra-
wę nagłośnił olsztyński oddział Ga-
zety Wyborczej.

Jolanta i Piotr z Biskupca już snuli pla-
ny na radosną wspólną przyszłość, gdy 
na ich drodze stanął urzędnik, który zgod-
nie z obowiązującym prawem stwierdził, 
że nie udzieli parze ślubu.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy daje 
możliwość odmowy przyjęcia oświad-
czeń o wstąpieniu w związek małżeński 
ze względu na istnienie okoliczności wyłą-
czającej możliwość zawarcia małżeństwa. 
W razie wątpliwości urzędnik zwraca się 
do sądu o rozstrzygnięcie i to właśnie z tej 
możliwości skorzystał w przypadku pary 
niepełnosprawnych. Sprawa trafiła na wo-
kandę, a Sąd zdecydował o sporządzeniu 
specjalistycznej opinii przez biegłego psy-
chiatrę i psychologa. Biegli wyrazili swoje 
wątpliwości, czy para podoła wychowa-
niu dziecka. Wszystkiemu winne maja być 
choroby, które oboje mają: ona mózgowe 
porażenie dziecięce, on porfirię i zaburzenia 
rozwoju intelektualnego. Mimo wszystko 
para wierzy, że ich sprawa zakończy się 
dla nich pozytywnie. Wysłali do sędziego 
pismo z dziesiątkami zdjęć jak opiekują 
się dziećmi brata pani Jolanty.  W dniu 
oddania materiału do druku, nie było znane 
rozstrzygnięcie sądu w tej sprawie. ■

Oprac. RS

Fo
t. 

pi
xa

ba
y.

co
m

KRÓTKO

Mistrzowskie logo

Na rok przed Mistrzostwami Europy w Amp 
Futbolu (wrzesień 2020) w Krakowie zapre-
zentowano oficjalne logo imprezy. Za reali-

zację logotypu Mistrzostw odpowiadała agencja OX 
Media. Europejskiej i polskiej federacji zależało na 
podkreśleniu profesjonalnego charakteru turnie-
ju oraz przedstawieniu zarówno całej dyscypliny,  
jak i znanego w całej Europie miasta organizatora.

Zamierzony efekt udało się osiągnąć dzięki pokazaniu charakterystycznej 
sylwetki zawodników oraz zabytków Krakowa w połączeniu z dynamiczną kom-
pozycją całości.  Mistrzostwa Europy odbędą się w dniach 13-20 września 2020. 
Mecze odbywać się będą na stadionach Cracovii i Garbarni. W turnieju wystartuje 
16 reprezentacji, a tytułu najlepszej drużyny kontynentu będzie broniła Turcja.

– Na poprzednich mistrzostwach Europy zdobyliśmy brązowy medal, więc 
fajnie byłoby za rok w Krakowie ten wynik poprawić. Myślę jednak, że każdy 
medal będzie dla nas świetny. Wiadomo, że jako Polska będziemy w gronie tych 
najmocniejszych ekip – mówił podczas ogłoszenia werdyktu EAFF Mateusz 
Widłak, prezes AMP Futbol Polska. ■

Oprac. Red.
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Obudź się! Uwaga = życie

C elem kampanii społecznej „Obudź się! Uwaga=życie” jest poprawa 
bezpieczeństwa seniorów na warszawskich drogach. – Ubiegło-
roczne statystyki ukazały ponurą rzeczywistość: w 2018 roku 

na stołecznych drogach aż 75 proc. ofiar śmiertelnych wśród pieszych 
stanowili seniorzy. O bezpieczeństwie będziemy mogli mówić dopiero 
wtedy, kiedy będzie istniała świadomość zagrożeń – podkreśla Łukasz 
Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.

– Przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa, doświetlanie przejść dla pie-
szych, budowanie sygnalizacji świetlnych czy naprawa dróg – to wszystko 
działania niezbędne dla poprawy bezpieczeństwa. Fundamentalną jest jednak 
zmiana świadomości i postaw: to dzięki wrażliwości, uwadze i odpowiedzial-
ności użytkowników drogi, infrastruktura miejska w pełni zyskuje na wartości 
i zaczyna pełnić pożądaną funkcję – mówi Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu 
Dróg Miejskich w Warszawie. 

W kampanii wykorzystane zostaną narzędzia komunikacyjne, mające na celu 
dotarcie do uczestników ruchu drogowego: działania medialne i spoty, ale i dłu-
gofalowe działania, poprzez które władze stolicy chcą dotrzeć do seniorów. 
To spotkania na Uniwersytetach III Wieku, w klubach seniora. – Chcemy dotrzeć 
do osób starszych za pośrednictwem miejsc, w których bywają najczęściej. Dużą 
rolę stanowi także Kościół, za pośrednictwem warszawskich parafii będziemy 
informowali seniorów o zagrożeniach na drodze – informuje UM Warszawa.

Działania w ramach kampanii przewidziane są do końca marca 2020 roku. 
Więcej informacji można znaleźć na: kampaniaobudzsie.pl i na razemztoba.pl.

Oprac. Red.

Źródło: Tomasz Demiańczuk/UM Warszawa
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Ojciec 9-latki, gdy dowiedział się, że jego córka 
chciałaby zostać modelką, skontaktował się nowojor-
ską agencją, która reprezentuje niepełnosprawnych 
modeli. Niebawem dziewczynka wystąpiła w kilku 
pokazach, które były dla niej ogromnym przeżyciem. 
Pod jej wrażeniem byli też organizatorzy i widzowie 
pokazów, którzy podziwiali ją za upór i determinację, 
szczególnie, że chodzenie dla Daisy jest dziewięć razy 
trudniejsze niż dla zdrowego dziecka. Kiedy wszy-
scy ją podziwiali, ona tonowała zachwyty innych, 
twierdząc, że czuje się jak normalna 9-latka, która 
ma fantastycznego tatę, który pomaga jej spełniać 
swoje marzenia. ■

Red.

Alpaki na zdrowie

Pochodzące z Ameryki Południowej zwierzęta zna-
komicie sprawdzają się w działaniach terapeu-
tycznych, ponieważ są bardzo przyjazne, lubią 

przebywać z ludźmi i mają wyjątkowo łagodne uspo-
sobienie. Alpakoterapia wspomaga edukację i rozwój 
psychospołeczny dzieci oraz osób niepełnosprawnych 
intelektualnie. Zajęcia oparte są na bezpośrednim kon-
takcie z alpakami i najczęściej obejmują ich karmienie  
lub czynności pielęgnacyjne.

Wywodzące się z Ameryki Południowej zwierzęta z rodziny wiel-
błądowatych przypominają nieco lamy, choć są od nich znacznie 
mniejsze – przy długości ciała około 1,5 m osiągają wysokość do 1 m, 
a ważą 55–85 kg. Przeważnie są białe, brązowe lub czarne i mają wyjąt-
kowo sympatyczne pyszczki. Ich sierść jest gęsta, jedwabiście miękka, 
pachnąca i hipoalergiczna. Przede wszystkim jednak charakteryzują 
się niezwykłym usposobieniem – są przyjacielskie, ciekawskie, inte-
ligentne i towarzyskie. Lubią być dotykane i szybko się uczą. Dzieci 
wręcz uwielbiają się z nimi bawić i szybko obdarzają je zaufaniem.

Ośrodek psychoterapeutyczny „Koparka”, założony przez Przemy-
sława Chojnackiego, od kilku lat leczy dzieci, młodzież i dorosłych 
w sposób holistyczny. Pomagają w tym alpaki. Zajęcia z ich udziałem 
mogą być pomocne np. w terapii zaburzeń rozwojowych u dzieci.

– Dzieci szybciej przekonują się do alpak niż do psów, dlatego że psy 
są zwierzętami, które występują na co drugim podwórku. Alpaki na-
tomiast są dużo rzadsze, mają miłe pyszczki, prawie uśmiechające się, 
miłe w dotyku futerko, są mniejsze od konia, a większe od psa. Można 
się do nich przytulić, pogłaskać je, dają się szybko oswoić i dzieci mają 
z tego frajdę. Te, które stale do nas przychodzą, mają swoje ulubione 
alpaki i nie jest tak, że tylko jakaś taka najśmielsza alpaka jest naj-
bardziej lubiana, różnie dzieci wybierają, czasem również te lękliwe 
i wycofane – mówi Przemysław Chojnacki.

Alpakoterapia staje się w Polsce coraz bardziej popularna. Stanowi 
ona uzupełnienie innych metod leczenia, na przykład rehabilitacji 
ruchowej, psychoterapii, a także formę edukacji. Polega na kontakcie 
z alpakami pod okiem instruktora. Charakter terapeutycznej aktyw-
ności dobiera się indywidualnie, w zależności od potrzeb pacjenta. ■

Źródło: newseria.pl

Oprac. Red.

Mała „wielka” 
modelka

Daisy-May Demetre, dziewczynka, która 
urodziła się z hemimelią strzałkową 
(fibular hemimelia, czyli wadą wro-

dzoną kości strzałkowej charakteryzującą 
się jej niedorozwojem lub całkowitym bra-
kiem), spełniła swoje marzenie i wystąpiła 
jako modelka na Tygodniach Mody w Paryżu 
i Nowym Jorku.   
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Za nami kolejna odsłona Festiwalu Kultury 
Bez Barier (FKBB) – jednego z najwięk-
szych wydarzeń kulturalnych w Polsce, 

które „pokazuje jak sprawić, by każdy mógł ko-
rzystać z kultury w równym stopniu” bez względu  
na stopień sprawności.

FKBB w liczbach

ponad 90 instytucji, 

fundacji i organizacji

7. edycja

11 dni

18 miast
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Niepełnosprawność to nie choroba

Z PASJĄ NA WÓZKU

Zmiany zachodzące w definicjach, postawach ludzi i postrzeganiu społecznym nie-
pełnosprawności spowodowały w ostatnich latach dużą rewolucję w nazewnictwie 
stosowanym na co dzień oraz terminologii z zakresu pedagogiki specjalnej i terapii. 

Termin „osoba z niepełnosprawnością”, który najbardziej podkreśla podmiotowość, jest 
używany coraz częściej. Pojęcie „niepełnosprawność”, które jeszcze 20 lat temu było dość 
rzadko używane, stało się obecnie najbardziej powszechne. Wcześniej używano terminów 
„kalectwo” lub „inwalidztwo”, które obecnie uważane są za krzywdzące i stygmatyzujące.

10 października obchodzimy Światowy 
Dzień Zdrowia Psychicznego. To bardzo 
ważny dzień uświadamiający nam, że osoby 
z różnego rodzaju problemami psychicz-
nymi żyją wśród nas i mają pełne prawo 
do tego, aby rozwijać się i cieszyć się życiem. 
Pomimo zwiększenia wiedzy i świadomo-
ści społecznej zarówno na temat chorób 
psychicznych, jak i niepełnosprawności,  
jej rodzajów, przyczyn oraz funkcjonowania 
osób nią dotkniętych, dość często zdarza się 
utożsamianie niepełnosprawności z choro-
bą i stosowania tych terminów zamiennie.  
Jest to oczywistym błędem.

Najczęściej błąd ten jest popełniany, 
gdy mamy do czynienia z niepełnospraw-
nością intelektualną, która bywa mylona 
z chorobą psychiczną i często jest z nią utoż-
samiana. Tymczasem istnieją zasadnicze 
różnice pomiędzy niepełnosprawnością 
a chorobą. Niepełnosprawność jest stanem 
względnie stałym i nie zmieniającym się 
w czasie. Zwykle nie podlega gwałtownym 
zmianom. Może występować od urodzenia 
lub wczesnego dzieciństwa. Może również 
pojawić się później w trakcie życia i być 
następstwem wypadku, urazu lub pewniej 
choroby, natomiast sama w sobie chorobą 
nie jest. Odpowiednia terapia, oddziały-
wania rewalidacyjne mogą w znacznym 
stopniu poprawić stan i funkcjonowanie 
osoby z niepełnosprawnością. Nie ma na nią 
jednak żadnego lekarstwa i nie może być 
w pełni wyleczona. Choroba natomiast 
charakteryzuje się zmiennym, dynamicz-

PAWEŁ BOROWIECKI

nym przebiegiem. Ma swój początek i trwa 
przez pewien czas. Mogą w niej występować 
fazy zaostrzenia objawów i pogorszenia 
stanu chorego, jak również tzw. fazy remisji, 
czyli ustąpienia objawów na pewien czas. 
Wiele chorób można wyleczyć za pomocą 
odpowiednich leków, zabiegów, np. ope-
racyjnych i innych działań medycznych. 
Należy pamiętać również, że w przypadku 
niepełnosprawności intelektualnej mamy 
do czynienia głównie z zaburzeniami funk-
cji poznawczych, tj. poziomu inteligencji, 
uczenia się, nabywania wiedzy, koncentracji 
uwagi, itd. W przypadku choroby psychicz-
nej zaburzony jest nie tylko proces myśle-
nia, ale również postrzeganie otaczającej 
rzeczywistości, emocje, zachowanie i struk-
tura osobowości pacjenta. Stąd na przykład 
obecność urojeń i halucynacji, omamów, 
a niekiedy zachowań o charakterze agre-
sywnym i autoagresywnym, np. w przypad-
ku schizofrenii. Dlatego też osoby, u których 
zdiagnozowano chorobę psychiczną po-
winny być leczone nie tylko za pomocą 

psychoterapii, ale przede wszystkim far-
makologicznie. W momentach pogorszenia 
się stanu zdrowia psychicznego, zwłaszcza 
gdy stanowią zagrożenie dla siebie i innych, 
powinny być hospitalizowane i pozostawać 
pod opieką lekarza psychiatry. 

W związku z tym, iż niepełnosprawność 
nie jest chorobą, należy unikać używania 
określenia „chory” w stosunku do osoby 
z niepełnosprawnością. Unikać należy także 
określeń podkreślających chorobę i cier-
pienie, np. „osoba chorująca”, „cierpiąca 
na...”. Zdecydowanie lepiej jest powiedzieć 
„osoba z…” np. z mózgowym porażeniem 
dziecięcym, z Zespołem Downa, z Zespołem 
Aspergera itp. 

Pamiętajmy, że często pomimo trudności 
w codziennym funkcjonowaniu wiele osób    
z niepełnosprawnością wcale nie cierpi, lecz 
stara się cieszyć życiem tak samo jak osoby 
pełnosprawne. Coraz więcej z nich stara się 
być aktywnym, rozwijać swoje zaintereso-
wania, pasje, spełniać marzenia. ■

Doktor w zakresie pedagogiki specjalnej. Jego zaintereso-
wania koncentrują się wokół zagadnień związanych z funk-
cjonowaniem psychospołecznym osób z niepełnosprawnością 
ruchową. Pracuje jako pedagog specjalny w X Liceum Ogól-
nokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Konar-
skiego w Radomiu, współpracuje ze Stowarzyszeniem Nowe 
Perspektywy w Radomiu.
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NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ W ŚWIECIE MODY

Nie ma bujnych włosów, śnieżnobiałych zębów ani pięknych długich paznokci. Przez 
jednych nazywana najbrzydszą modelką świata, dla drugich jest wielkim odkryciem 
i inspiracją. Nietypową urodę Melanie Gaydos pokochał niejeden fotograf i twórca.

#princessmelanie

Melanie Gaydos, 28-letnia Amery-
kanka, od dziecka choruje na hipohy-
drotyczną dysplazję ektodermalną. Jest 
to grupa zaburzeń rozwojowych uwa-
runkowanych genetycznie, objawiają-
cych się nieprawidłowo wykształconymi 
strukturami pochodzenia ektodermal-
nego: zębami, włosami, paznokciami 
i gruczołami skórnymi. Melanie nieła-
twe dzieciństwo spędziła w Connecticut, 
później przeprowadziła się do Nowego 
Jorku, aby studiować sztukę na Pratt 
Institute. Ludzie często przez jej wy-
gląd myśleli, że ma raka albo podej-
rzewali ją o upośledzenie umysłowe. 

Do zainteresowania się światem mody 
namówił ją chłopak. Miała to być tylko 
zabawa.  Zaczęło się od wymieniania 
e-maili z jednym z fotografów, któ-
ry następnie zaproponował, aby mu 
pozowała. Melanie zgodziła się i tak 
powstała jej pierwsza sesja zdjęciowa. 
Konsekwencją było założenie konta 
na stronie dla amatorskich modelek:  
ModelMayhem.com. W wywiadach wie-
lokrotnie powtarzała, że jako modelka 
nie chciała udowodnić czegoś innym. 
Chciała zrobić coś dla siebie. Jednak 
z czasem zrozumiała, że coś, co miało 
pomóc jej, stało się również inspiracją 
dla innych i sprawiło, że ludzie czują 
się lepiej w swojej skórze.

W jej portfolio 
znajdziemy wiele 
intrygujących se-
sji zdjęciowych, 
za którymi stoją 
wielcy fotogra-
fowie, m.in. Tim 
Walker. Jej twarz 
można było po-
dziwiać  na okładce 
„Katblut Magazine” 
i na stronach wie-
lu innych maga-
zynów modowych, 
m.in. „Vogue Italia”. 
Wystąpiła w tele-
dyskach do piose-
nek: „Mein Herz 
brennt” (Ramm-
stein),  „SOMA”  

(Bruno Levy), a także „Atman” (Skrun-
cha-roo). Zagrała też w filmach: „The 
Third Sister”, „Lost Penny” i „Naznaczo-
ny: Ostatni klucz”. Co więcej, na swoim 
Instagramie Melanie poinformowała 
o nowym filmie z jej udziałem – „Tous 
les dieux du ciel”. Modelka była również 
bohaterką jednego z odcinków medycz-
nego talk show „The Doctors”, w którym 
została poddana zabiegowi stomatolo-
gicznemu, i w wieku 26 lat otrzymała 
protezę. Jednak po ośmiu miesiącach 
zrezygnowała z jej noszenia. Stwierdziła 
bowiem, że czuła się niekomfortowo, 
przez te wszystkie lata nauczyła się żyć 
bez zębów i nie potrzebuje ich.

Swoim wyjątkowym wyglądem Me-
lanie zainspirowała nawet „polskiego 
księcia ciemności” –  Nergala. Muzyk 
zatrudnił ją do sesji promującej nową 
płytę jego zespołu Behemoth pt. „I Loved 
you at your darkest”. Modelka pochwali-
ła się współpracą z Adamem „Nergalem” 
Darskim, zamieszczając na Instagramie 
zdjęcia z premiery wystawy.

Jedno jest pewne: obok tej dziew-
czyny nie można przejść obojętnie. 
Jej wygląd czyni ją niepowtarzalną, 
a ona sama nie martwi się tym, że róż-
ni się od pozostałych. Na Instagramie 
swoje zdjęcia często oznacza haszta-
giem #princessmelanie, co mówi samo  
przez się. ■

Źródła: Instagram (@melaniegaydos), 

filmweb.pl

JOAnnA MERyK

Czy „leniwe oko” to defekt? Dla większości ludzi pewnie tak, ale nie dla 
24-letniej Moffy, która uczyniła z niego atut i pomimo jego posiadania, a może 
nawet dzięki niemu została modelką.
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SPOŁECZEŃSTWO 

Osobisty asystent dla osób z niepełnosprawnością

M inisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od października przyjmuje wnioski  
od samorządów na realizację programu adresowanego do osób z niepełnospraw-
nością pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. W założeniu ma się  

on przyczynić do zapewnienia wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funk-
cjonowaniu w życiu społecznym.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających 
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jego celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako 
formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Takie osoby będą miały możliwość skorzystania z pomocy asy-
stenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również 
przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa 
w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych. ■

Oprac. Red.

Uczniowie o dostępności

Za wysokie krawężniki, strome schody, brak podjazdów, wind, ale też brak pomocy czy 
zrozumienia. Każdego dnia osoby z niepełnosprawnościami mierzą się z szeregiem 
różnych trudności. Jak je pokonać? Jak sprawić, by otaczająca nas przestrzeń była 

przyjazna? Jak mądrze pomagać?

Odpowiedzi na te pytania poszukiwali 
uczniowie szkół podstawowych z całej 
Polski, którzy wzięli udział w ogólno-
polskim konkursie „uDOSTĘPniacze”.

Konkurs zorganizowało Ministerstwo 
Inwestycji i Rozwoju w maju tego roku. 
Przeprowadzono go w stu placówkach 
na terenie kraju. W każdej ze szkół zre-
alizowano co najmniej jedne zajęcia 
dotyczące dostępności. Łącznie z tema-
tem zapoznało się ponad sześć tysięcy 
uczniów z całej Polski.

Zadaniem uczniów w ramach pracy 
konkursowej było odnalezienie barier 
w swoim otoczeniu, które utrudniają 
codzienne funkcjonowanie osobom z nie-
pełnosprawnościami. Uczniowie mieli 
także wskazać sposoby usunięcia prze-
szkód, które uprzednio zidentyfikowali.

Do konkursu napłynęło aż 95 prac. 
Zgłoszone prace charakteryzował wy-
soki poziom merytoryczny i artystyczny. 
Wykonane w różnych technikach, były 
pomysłowe i kreatywne.

– Ze swojej strony bardzo dziękuje-
my wszystkim uczestnikom konkursu 
za udział i ogromne zaangażowanie.  

Oceniając nadesłane zgłoszenia, widzieli-
śmy jak wiele serca i pracy zostało włożo-
ne w ich przygotowanie oraz jak chętnie 
uczniowie angażują się w projekty, w ra-
mach których mogą pomóc innym lu-
dziom. Jest to dla nas dodatkowy powód 
do dumy. Pamiętajmy, że dostępność 
zaczyna się od drugiego człowieka – 
podsumowała konkurs wiceminister 
Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Laureaci konkursu:
• I miejsce: zespół z Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Głuchołazach;
• II miejsce: zespół ze Szkoły Podsta-

wowej im. Michała Okurzałego w Za-
górowie;

• III miejsce: zespół ze Szkoły Podsta-
wowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesz-
nie. ■

Oprac. Red. 

Źródło: MIiR
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PRACA

Warto zatrudniać osoby 

Każda firma potrzebuje kapitału ludzkiego, aby móc się rozwijać. Sama rekrutacja bywa 
nie lada wyzwaniem w czasie, gdy coraz częściej słyszymy o problemach na rynku pracy. 
Fundacja On/Off poprzez kampanię „Włącz się” zachęca do zatrudniania osób z niepeł-

nosprawnością, pokazując możliwości i wartość dodaną, jaką te osoby wnoszą do organizacji.
Zatrudnienie osób z niepełnosprawno-

ścią to korzyści dla dwóch stron umowy. 
Po pierwsze osoba z niepełnosprawnością 
uzyskuje możliwość wykorzystania swojej 
wiedzy i umiejętności w praktyce, po drugie 
to jednocześnie szansa na aktywne uczest-
nictwo w życiu społecznym i zawodowym.

Z kolei pracodawcy mogą budować od-
powiedzialną firmę, która każdego dnia 
będzie zaangażowaną społecznie orga-
nizacją, dającą zatrudnienie i oferującą 
odpowiednie warunki pracy, co z pewnością 
zostanie docenione.

Nie można też zapomnieć, że osoby 
z niepełnosprawnością kształtują w fir-
mie społeczne postawy, przyczyniając się 
do integracji pracowników. Nawiązywa-
nie kontaktów interpersonalnych służy 
całej firmie.

– Zatrudnianie osób niepełnospraw-
nych daje wiele korzyści dla pracodawcy. 
Jako firma specjalizująca się w konsul-
tingu, doradztwie biznesowym i outso-
urcingu usług, zatrudniamy aktualnie  
3 osoby niepełnosprawne (dwie w stopniu 
umiarkowanym i jedną w stopniu lekkim), 
które bardzo cenimy jako część naszego 
zespołu. Pokazujemy dzięki temu swoim 
pracownikom, kontrahentom oraz klientom 
wartości, na jakich opiera się nasza organi-
zacja: równość i solidarność. Dodatkowym 
pozytywnym aspektem zatrudniania osób 
z niepełnosprawnością jest fakt posiadania 
kompetentnych i zmotywowanych pracow-
ników oraz zmniejszone wpłaty na PFRON  
(z możliwością ubiegania się o różnego 
rodzaju dofinansowania oraz refundację 
części składek ZUS – przy spełnieniu do-
datkowych warunków). W Exco A2A Polska 
czerpiemy dumę z tego, że przyczyniamy 
się do zwiększenia szans osób niepełno-
sprawnych na rynku pracy – podkreśla 
Laurent Le Pajolec, członek zarządu Exco 
A2A Polska.

Szczególnie mali i średni przedsiębiorcy 
powinni być zainteresowani zatrudnieniem 
osób z niepełnosprawnością. Każda firma 
ma bowiem możliwość ubiegania się o dofi-
nansowanie do wynagrodzenia pracownika 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych.

Fundacja On/Off, aby ułatwić re-
krutację i komunikację między 
pracodawcami a osobami z niepełno-
sprawnością od początku swojej dzia-
łalności prowadzi portal z ogłoszeniami 
o pracę dla osób z niepełnosprawnością  
(diru.pl), na którym pracodawcy mogą 
bezpłatnie dodać ogłoszenie o pracę. Nie-
bawem pojawi się nowa odsłona serwisu, 
tak, aby jeszcze więcej osób mogło z nie-
go skorzystać.

Samo zatrudnienie osób z niepełno-
sprawnością uregulowane jest w różnych 
dokumentach. Warto przytoczyć jeden 
z pierwszych, czyli Kartę Praw Osób Nie-
pełnosprawnych uchwaloną w 1997 roku, 
w której znajduje się jasny zapis mówiący, 
że osoby niepełnosprawne mają prawo 
do pracy na otwartym rynku pracy zgodnie 
ze swoimi kwalifikacjami, wykształceniem 
i możliwościami. Mogę również korzystać 
z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, 

a gdy niepełnosprawność i stan zdrowia 
tego wymaga – z prawa do pracy w wa-
runkach dostosowanych do potrzeb da-
nej osoby.

Coraz więcej osób z niepełnospraw-
nością zdobywa wykształcenie wyższe 
i podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc 
w kursach i szkoleniach. Warto obalać 
krzywdzące stereotypy i budować firmę 
społecznie przydatną.

– Celem kampanii jest edukacja praco-
dawców w zakresie możliwości i korzyści 
wynikających z zatrudnienia osób z nie-
pełnosprawnością na otwartym rynku 
pracy, dlatego jest nam niezmiernie miło, 
że w nasze działania włączył się Związek 
Przedsiębiorców i Pracodawców. Będziemy 
przekonywać, że warto zatrudniać osoby 
z niepełnosprawnością, dla których praca 
to forma rehabilitacji społecznej i przede 
wszystkim wynagrodzenie pozwalające 
odciążyć domowy budżet. Pamiętajmy, 
że wizyty u lekarzy, leki czy rehabilitacja 
to duże koszty. Druga ważna rzecz to inte-
gracja, obalenie krzywdzących stereotypów 
i barier, a także kształtowanie wizerunku 
odpowiedzialnego pracodawcy – mówi 
prezes Fundacji On/Off  Bartosz Koplin. ■

Fundacja On/Off

z niepełnosprawnością!

PATRONAT
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– Ponad 90 proc. pacjentów doświad-
cza znaczącego pogorszenia jakości życia 
w wyniku AZS – informują eksperci Ko-
alicji na rzecz AZS.

Aby zwrócić uwagę społeczeństwa 
na sytuacje pacjentów dotkniętych ato-
powym zapaleniem skóry, Fundacja Edu-
kacji Społecznej, wspólnie z członkami 
Koalicji na rzecz AZS, zainicjowała ogól-
nopolską kampanię społeczną „Zrozumieć 
AZS”. Inauguracja kampanii zbiegła się 
w czasie z obchodzonym 14 września 
Światowym Dniem AZS. 

Atopowe zapalenie skóry to jedna 
z najczęstszych przewlekłych chorób 
skóry, dotykająca ok. 15-30 proc. dzieci 
i 2-10 proc. dorosłych. W przypadku do-
rosłych pacjentów, AZS częściej występu-
je u kobiet od 30 roku życia i mężczyzn  
po 65 roku życia.

– Jest schorzeniem o charakterze ogól-
noustrojowym i o podłożu genetycznym, 
którego cechą charakterystyczną jest 
bardzo uporczywy i trudny do opano-
wania świąd oraz bolesne zmiany zapal-
ne pojawiające się na skórze, na dużych 
i wrażliwych częściach ciała, najczę-
ściej w zgięciach łokciowych i kolano-
wych, na twarzy i szyi, zajmujące ponad  
50 proc. jego powierzchni. Skóra pacjenta 
z atopowym zapaleniem skóry jest su-
cha, zaczerwieniona, pęka i łuszczy się, 
ma tendencje do liszajowacenia. W fazie 
zaostrzenia pojawiają się dodatkowo pę-
cherzyki, które mają tendencję do powięk-
szania się i pękania, a sącząca się z nich 
wydzielina tworzy strupki – wyjaśnia 
prof. zw. dr hab. n. med. Joanna Narbutt, 
Konsultant Krajowy w dziedzinie Derma-
tologii i Wenerologii, Kierownik Kate-
dry Dermatologii i Kliniki Dermatologii 
Dziecięcej i Onkologicznej Uniwersytetu 

AZS chorobą ciała i duszy

ZDROWIE

Uporczywy, trudny do opanowania świąd, widoczne na skórze nawracające zmiany zapalne 
i nieestetyczne sączące się rany, stygmatyzacja i wykluczenie – to codzienność pacjentów 
z atopowym zapaleniem skóry (AZS). Wbrew powszechnej opinii AZS nie jest wysypką  

ani schorzeniem wyłącznie wieku dziecięcego. To poważna choroba immunologiczna, która od-
ciska piętno na życiu pacjenta i jego rodziny, obniża jego jakość, ma wpływ na stan psychiczny 
chorego, aktywność zawodową i relacje społeczne. 

Medycznego w Łodzi, Kierownik Oddziału 
Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej  
i Onkologicznej WSS im. dr. Wł. Biegań-
skiego w Łodzi, członek Polskiego Towa-
rzystwa Dermatologicznego.

Uporczywy świąd
– Świąd jest tak silny, że pacjenci nie są 

w stanie nad nim zapanować. Zadają so-
bie ból, byleby tylko na chwilę swędze-
nie ustało. Drapią się do krwi, nie śpią, 
nie mogą się na niczym skupić. Prawie 80 
proc. pacjentów z AZS cierpi na bezsen-
ność, a 84 proc. ma trudności z zasypia-
niem. Ciągłe drapanie swędzącej skóry 
uszkadza ją i zwiększa ryzyko infekcji, 
dlatego chorzy z AZS mają skłonność 
do nawrotowych zakażeń bakteryjnych 
skóry. To wszystko ma wpływ na codzien-
ne funkcjonowanie pacjenta, na jego efek-
tywność w pracy, relacje z domownikami 
– zaznacza Hubert Godziątkowski, prezes 
Polskiego Towarzystwa Chorób Atopo-
wych.

– W moim przypadku kiedy AZS jest 

naprawdę silne i zajmuje 90 proc. ciała, 
myślę o tym, żeby podrapać się praktycz-
nie wszędzie. Nie potrafię tego w żaden 
sposób kontrolować. Gdy już się podra-
pię, powstają rany – zmiany, które są-
czą się, krwawią. Często to jest uciążliwe 
na tyle, że po prostu nie potrafię wykonać 
podstawowych czynności. Wstaję rano 
i nie wiem, czy będę wiedziała, w co się 
ubiorę, czy w ogóle się ubiorę, bo po pro-
stu skóra jest na tyle delikatna, wrażliwa, 
że czuję silny ból, chociażby przy ubiera-
niu. Podstawowe czynności, jakimi są np. 
sprzątanie mieszkania czy przewijanie 
mojego dziecka, kiedy zmiany na rękach 
są bardzo duże, sprawiają mi ogromną 
trudność – opowiada Agata, 31-letnia 
pacjentka ze Strzelec Opolskich.

Przewlekłe zmęczenie spowodowane 
brakiem snu prowadzi do drażliwości 
i zespołu deficytu uwagi, a to przekłada 
się na pogorszenie relacji z rodziną i oto-
czeniem. Z przeprowadzonego w ramach 
kampanii badania ankietowego doty-
czącego doświadczeń pacjentów z AZS 
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wynika, że blisko 50 proc. pacjentów ma 
wrażenie, że ich choroba jest kłopotliwa 
dla otoczenia i powoduje dyskomfort 
wśród bliskich osób. Niestety na zmianach 
zapalnych skóry się nie kończy.

Choroba całego organizmu
– Atopowe zapalenie skóry to cho-

roba całego organizmu, dlatego do AZS 
powinno się podchodzić kompleksowo 
i rozpoznawać zarówno zmiany skórne, 
jak i schorzenia pozaskórne, które mogą 
towarzyszyć chorobie – podkreśla prof. 
dr hab. n. med. dr h.c. Roman J. Nowicki, 
specjalista dermatolog i alergolog,  kie-
rownik Katedry i Kliniki Dermatologii, 
Wenerologii i Alergologii Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego, przewodni-
czący Sekcji Dermatologicznej Polskiego 
Towarzystwa Alergologicznego (PTA) 
i Oddziału Morskiego Polskiego Towa-
rzystwa Dermatologicznego (PTD), prze-
wodniczący Rady Naukowej Polskiego 
Towarzystwa Chorób  Atopowych (PTCA). 

– U wielu pacjentów z AZS o nasileniu 
umiarkowanym do ciężkiego rozpoznaje-
my inne współistniejące choroby atopowe 
np.: alergię pokarmową, alergiczny nieżyt 
spojówek, alergiczny nieżyt nosa i polipy, 
a także astmę oskrzelową. Coraz częściej 
rozpoznajemy również choroby nieato-
powe jak infekcje bakteryjne, wirusowe 
i grzybicze, zespół metaboliczny, zespół 
jelita drażliwego, choroby sercowo-naczy-
niowe, psychiczne, neurologiczne, szereg 
chorób immunologicznych oraz zwiększo-
ne ryzyko osteoporozy – dodaje profesor.

AZS wyznacza rytm dnia 
AZS wpływa nie tylko na wygląd i stan 

skóry chorego, ale ma znaczący wpływ 
również na całokształt jego funkcjonowa-
nia, na relacje społeczne czy zawodowe. 
Częste pobyty w szpitalu, ograniczenia 
fizyczne czy niemożność wykonywania 
części zawodów, ale też przedłużające się 
niedyspozycje, zwolnienia chorobowe  
– to wszystko powoduje, że pacjenci mają 
problem w znalezieniu pracy czy utrzy-
maniu dotychczasowej.

– Z powodu atopowego zapalenia skó-
ry straciłem pięć etatów, które miałem. 
Gdy wracam wspomnieniami do tych 
momentów, gdy rozmawiałem z różny-
mi pracodawcami o swojej chorobie, 

to wydaje mi się, że każdy z nich uda-
wał, że wie o co chodzi, a tak naprawdę 
zupełnie nie miał pojęcia. Z jednej strony 
wykazywali jakąś troskę związaną z moją 
chorobą, natomiast z drugiej nie wyka-
zywali żadnego zrozumienia co do nie-
których jej aspektów – mówi Krzysztof 
z Warszawy, dziennikarz, pisarz, który 
na AZS choruje od 22 lat.

Według pacjentów podczas nawrotu 
AZS choroba ma wpływ nie tylko na 10 
proc. ich wydajności w pracy, ale również 
jest przyczyną średnio niemal 3 dni nie-
obecności w pracy. Wskaźniki nieobec-
ności i obecności są u pacjentów z AZS 
odpowiednio 3 i ponad 1,5 raza wyższe 
niż w przypadku pracowników zdrowych.

Ponad 37 proc. pacjentów, którzy 
na przełomie sierpnia i września 2019 r. 
wzięli udział w realizowanym w ramach 
kampanii „Zrozumieć AZS” pierwszym 
w Polsce badaniu ankietowym doty-
czącym doświadczeń pacjentów z AZS, 
przyznało się do korzystania ze zwolnień 
lekarskich. 8 proc. ankietowanych jest 
na zwolnieniu powyżej 3 miesięcy w roku, 
ponad 10 proc. powyżej miesiąca, a prawie 
20 proc. od 11 do 20 dni w roku.

Bardzo często w momencie zaostrzeń 
pacjenci zmuszeni są do rezygnacji z pra-
cy, przez co popadają w problemy finanso-
we. Podobnie jest w przypadku rodziców 
dzieci chorych na AZS. 

Prawie 60 proc. pacjentów biorących 
udział w badaniu ankietowym odpowie-
działo, że osoby w ich otoczeniu nie miały 

świadomości, czym jest atopowe zapale-
nie skóry, a niemal 40 proc. miało tylko 
częściową świadomość.

– Brak wiedzy społecznej na temat 
atopowego zapalenia skóry, jak również 
towarzyszących mu powikłań to główna 
przyczyna braku zrozumienia tej choroby. 
Atopowe zapalenie skóry jest albo trak-
towane jako wysypka wieku dziecięcego, 
która samoistnie ustępuje, przez co jest 
bagatelizowana, albo jako choroba za-
kaźna, podobnie jak kiedyś traktowa-
na była łuszczyca. Oba te podejścia są 
bardzo krzywdzące i powodują, że życie 
pacjentów z AZS jest bardzo trudne. Brak 
wiedzy wzmaga poczucie strachu przed 
pacjentami z AZS, a stąd już bardzo bli-
sko do wykluczenia. Z powodu braku 
dostępu do skutecznych terapii i niskiej 
świadomości społecznej osoby z AZS 
nie są w stanie funkcjonować aktywnie 
zawodowo i społecznie – zaznacza Dag-
mara Samselska, prezes Fundacji AMICUS 
Fundacja Łuszczycy i ŁZS, działającej 
aktywnie na rzecz poprawy sytuacji pa-
cjentów z AZS.

Obniżona samoocena, izolacja, 
wykluczenie społeczne

Społeczne postrzeganie AZS jako cho-
roby zakaźnej i stygmatyzacja pacjentów 
ze względu na stan ich skóry powodu-
je, że pacjenci czują się napiętnowani, 
wykluczeni ze społeczeństwa, spychani 
na margines życia społecznego. Widoczne 
zmiany skórne przyciągają wzrok, wy-
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wołują obrzydzenie, powodując znaczne 
obniżenie samooceny pacjenta.

Wyniki ankiety przeprowadzonej 
wśród dorosłych pacjentów z AZS jed-
noznacznie pokazały, że prawie wszyscy, 
bo ponad 90 proc. odczuwa zakłopotanie 
z powodu wyglądu swojej skóry (blisko 
40 proc. bardzo mocno, prawie 29 proc. 
mocno, ponad 38 proc. trochę). Bojąc się 
odrzucenia, unikają interakcji społecz-
nych. Ponad 68 proc. odczuwa strach 
przed nawiązywaniem nowych relacji 
oraz obawia się, że nowo poznane osoby 
wystraszą się choroby.

– W przypadku silnego zaostrzenia 
czuje się duży dyskomfort nie tylko fi-
zyczny, ale i psychiczny w kontakcie 
z ludźmi. Nie wszyscy potrafią zrozu-
mieć, że ta choroba nie zaraża. Często 
widzę przeszywający wzrok, który znika 
na chwilę i za chwilę się znowu pojawia. 
Widzę w tym wzroku obrzydzenie. Niejed-
nokrotnie spotykałam się z wyzwiskami, 
„brzydal, żółtek…” – mówi ze smutkiem 
31-letnia Agata, która z AZS zmaga się 
od dzieciństwa. 

– Były momenty, że sama się po prostu 
izolowałam przed światem, żeby nie cier-
pieć – dodaje. 

– Z jednej strony ta choroba wywołuje 
określone skutki związane ze świądem, 
z problemami skórnymi, a z drugiej wpły-
wa też bardzo mocno na samoocenę osoby 
chorej. Na moją samoocenę przez wiele 
lat ta choroba wpływała bardzo negatyw-
nie – podkreśla Krzysztof z Warszawy.  

Człowiek nie jest w stanie patrzeć na sie-
bie jako na kogoś, kto może odnosić suk-
cesy, kto może być szczęśliwy – dodaje.

Depresja
Towarzysząca chorobie frustracja (nie-

mal 50 proc. pacjentów z AZS o nasileniu 
umiarkowanym do ciężkiego doznaje 
uczucia frustracji), obniżona samooce-
na, bezsilność i poczucie osamotnienia 
spowodowane wykluczeniem społecznym 
nasilają objawy depresji i tendencji sa-
mobójczych.

– Bywały dni, że po prostu nie byłem 
w stanie się ruszyć rano z łóżka, nie by-
łem w stanie się zmusić do jakiejkolwiek 
pracy. Nagle straciłem jakąkolwiek ra-
dość życia, przestałem umieć cieszyć się 
z rzeczy drobnych, które kiedyś sprawiały 
mi przyjemność. Gdyby nie to, że posze-
dłem do psychoterapeuty, być może dziś 
by mnie tutaj nie było – dodaje Krzysztof.

Obecnie ocenia się, że aż 30-40 proc. 
pacjentów ze schorzeniami skóry wy-
maga opieki psychiatrycznej lub psy-
chologicznej. 

– Kult „nieskazitelnej skóry” (ang. flaw-
less skin) stał się tak silny, że do gabine-
tów terapeutów trafia coraz więcej osób, 
które cierpią na problemy psychologiczne 
i neuropsychiatryczne będące konse-
kwencją dotykającego ich wykluczenia 
i stygmatyzacji. Osoby te mają ogrom-
ną trudność w nawiązywaniu bliższych 
kontaktów z ludźmi, stronią od spotkań 
w świecie rzeczywistym na rzecz prze-

strzeni wirtualnej, gdzie dzięki filtrom 
i avatarom mogą poczuć się atrakcyjne. 
Nierzadko całkowicie rezygnują z bli-
skości fizycznej i kontaktów seksualnych  
– zaznacza Agata Stola, specjalistka 
zdrowia publicznego zajmująca się za-
gadnieniami związanymi z chorobami 
cywilizacyjnymi, terapeutka uzależnień 
i trenerka personalna, doktorantka w In-
stytucie Studiów Społecznych im. Pro-
fesora Roberta Zajonca UW, Członkini 
Zarządu Fundacji Edukacji Społecznej 
(inicjatora kampanii Zrozumieć AZS). 

– Niestety, jak wynika z przygotowa-
nej w ramach kampanii ankiety, ponad 
85 proc. respondentów nigdy nie miało 
konsultacji u psychologa w ramach świad-
czeń NFZ. Mając to na uwadze, musimy 
edukować i zmieniać percepcje społeczną 
tak by pacjentom cierpiącym na AZS żyło 
się po prostu lepiej – dodaje Stola.

Kampania „Zrozumieć AZS”
„Zrozumieć AZS” to ogólnopolska kam-

pania społeczna poświęcona atopowe-
mu zapaleniu skóry (AZS). Jej celem jest 
zmiana percepcji społecznej dotyczącej 
atopowego zapalenia skóry i zwrócenie 
uwagi na problemy, z jakimi każdego dnia 
muszą mierzyć się pacjenci cierpiący na tę 
chorobę, oraz walka z wykluczeniem i styg-
matyzacją pacjentów.

– W ramach prowadzonych działań 
edukacyjnych stworzyliśmy interne-
tową platformą edukacyjną, która jest 
bazą wiedzy na temat AZS. Na portalu  
zrozumiecazs.pl zarówno pacjenci, jak i ich 
rodziny oraz wszyscy zainteresowani te-
matem znajdą najważniejsze informacje 
na temat atopowego zapalenia skóry, 
teksty eksperckie i historie pacjentów 
w postaci krótkich materiałów wideo, 
jak również wyszukiwarkę placówek 
dermatologicznych, alergologicznych 
i psychologicznych. Strona będzie lin-
kowała do fanpage’a kampanii na kanale 
społecznościowym Facebook (facebook.pl/
zrozumiecazs), na którym zainicjowana 
zostanie akcja hasztagowa popierająca 
walkę z wykluczeniem społecznym pa-
cjentów z AZS. W planach mamy również 
plenerową wystawę zdjęć, w której boha-
terami będą pacjenci z AZS, oraz publi-
kację raportu dotyczącego doświadczeń 
pacjentów z AZS – wylicza Agata Stola. ■Fo
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Dogadajmy się 

Jąkający się studenci i pracownicy naukowi mogą wypowiedzieć się na temat trudności, które 
napotykają na uczelniach. W łódzkim projekcie badawczym poszukiwane są osoby o obniżo-
nej sprawności komunikowania się: wykładowcy, nauczyciele akademiccy i studenci biorący 

udział w ćwiczeniach i seminariach.

Problemy związane z funkcjonowaniem 
społecznym osób jąkających się zdefiniuje 
dr Sebastian Latocha z Wydziału Filozoficz-
no-Historycznego Uniwersytetu Łódzkie-
go. Na swój projekt naukowiec otrzymał 
finansowanie od Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Doktor oceni, czy uczestnicy badań od-
czuwają dyskomfort podczas pracy i nauki 
w szkołach wyższych. Ustali, czy jąkanie 
się ogranicza badanym zakres lub obniża 
jakość uczestnictwa w życiu społecznym.

– Osią projektu jest wrażliwa, empatycz-
na, otwarta postawa badawcza skupiona 
na etnograficznym opisie całej rozpiętości 
doświadczeń jąkających się osób studiu-
jących i pracujących na uczelni – mówi  
dr Sebastian Latocha.

Naukowiec zamierza m.in. zbadać, 
jak osoby jąkające się są postrzegane przez 
kolegów i koleżanki ze szkoły wyższej.  
– Chociaż obniżona sprawność komuniko-
wania się nie wyklucza osób jąkających się 
ze społeczności akademickiej, pewne reguły, 
wynikające na przykład z tradycji akade-

mickiej, mogą mieć charakter wykluczający 
te osoby. Problemem do rozwiązania jest 
zatem identyfikacja właściwych osobom 
jąkającym się okoliczności funkcjonowa-
nia społecznego w ramach szkoły wyższej  
– uważa dr Latocha.

Jak tłumaczy, tradycja akademicka opie-
ra się w dużym stopniu na komunikacji 
werbalnej. Wykład, konwersatorium, dys-
kusja – to podstawowe formy wymiany 
myśli w tej instytucji. Osoby z obniżoną 
sprawnością komunikowania się stają 
przed problemem barier w pełnieniu ról 
społecznych, adekwatnych do miejsca zaj-
mowanego w uczelni.

– Brak legislacyjnej bariery dla osób 
jąkających się w podejmowaniu studiów 
oraz pracy w szkole wyższej jeszcze nic 
nie mówi o jakości funkcjonowania spo-
łecznego tych osób w ramach pełnienia ról 
studenta, studentki, nauczyciela i nauczy-
cielki. Moja już kilkunastoletnia obserwacja 
– najpierw jako studenta, aktualnie jako 
nauczyciela akademickiego – perypetii, 
trosk i potrzeb osób z obniżoną sprawno-

ścią komunikacyjną w mojej macierzystej 
uczelni pokazuje, jak społecznie ważnym 
tematem jest funkcjonowanie w szkole 
wyższej osób jąkających się. Tym bardziej, 
że brakuje szczegółowych badań nad tym 
problemem nie tylko w samej antropologii, 
ale w ogóle w naukach humanistycznych 
i społecznych – wyjaśnia dr Latocha.

Naukowiec poszukuje chętnych 
do udziału w badaniach i wywiadach. Zgła-
szać się mogą zarówno osoby dotknięte 
problemem jąkania się, jak i te, które funk-
cjonują w otoczeniu takich osób. Zgłosze-
nia można przesyłać na adres mailowy: 
sebastian.latocha@uni.lodz.pl

Projekt „Obniżona sprawność komu-
nikowania się a studia i praca w szkole 
wyższej. Etnograficzne badania nad sytu-
acją osób jąkających się” jest realizowany 
w ramach konkursu „Niepełnosprawność 
w naukach humanistycznych”, organizowa-
nego przez Państwowy Fundusz Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych. ■

Karolina Duszczyk

Źródło: PAP – Nauka w Polsce
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Nie daj się nabrać na pokaz 

Ze statystyk policji wynika, że co roku ofiarą przestępstw w Polsce pada ok. 40 tys. 
osób starszych. Najczęściej to włamania, kradzieże i oszustwa. Część sprzedawców 
przychodzi do domu starszych osób i proponuje im niższe rachunki za gaz, prąd  

lub telefon, sugerując, że reprezentują dotychczasowego dostawcę tych usług. Problemem 
są też oszustwa dokonywane pod pretekstem zaproszenia na badania czy prezentacje.

– W praktyce okazuje się, że nie jest 
to ani bezpłatna wycieczka, ani badanie, 
ale pokaz różnych magicznych rzeczy,  
np. lamp, pościeli czy cudownego pakietu 
leczniczego, a kosztuje to kilka czy kilka-
naście tysięcy złotych. Konsument musi 
wziąć kredyt na tego typu produkt, a jego 
właściwości lecznicze czy przydatność 
są zerowe – tłumaczy Marek Niechciał, 
prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów.

Jak przekonuje prezes UOKiK, na ma-
nipulację nieuczciwych sprzedawców 
trudno być odpornym. Wielu uczestni-
ków takich prezentacji wychodzi z nich 
z drogim kompletem garnków czy umo-
wą na pakiet usług pseudomedycznych, 
a oszuści skutecznie wmawiają im zły stan 
zdrowia i wprowadzają w błąd co do wła-
ściwości oferowanych produktów.

– Nawet osoby, które nie mają zamiaru 
nic kupować na takich pokazach, wycho-
dzą z tego typu produktami. Mieliśmy 
przykład osoby z sektora finansowego, 
która chciała sprawdzić, jak wygląda ten 
pokaz i tylko kolor rączek od garnków 

spowodował, że nie zakupiła takiego pa-
kietu za kilka tysięcy złotych – wskazuje 
Marek Niechciał.

Skala oszustw jest ogromna. Dlatego 
Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bez-
pośredniej i Federacja Konsumentów 
pod patronatem UOKiK realizują akcję 
„Poznaj swojego kontrahenta”. Kampania 
jest skierowana m.in. do firm wynajmu-
jących sale na takie spotkania. Do blisko 
40 tys. hoteli i restauracji zostanie wy-
słana ulotka informująca o nieprawi-
dłowościach i o tym, że udostępnianie 
sali nieuczciwym sprzedawcom jest de 
facto wzięciem udziału w przestępstwie.

Konsumenci, którzy padli ofiarą oszu-
stwa, również mają możliwości działania.

– Jeśli ktoś padł ofiarą tego typu 
działalności pseudohandlowej, może 
skorzystać z 14-dniowego terminu od-
stąpienia od umowy. Radzimy skorzystać 
z pomocy miejscowego rzecznika konsu-
mentów, powiatowego lub miejskiego, 
możemy też skontaktować się z infolinią 
konsumencką: 801 440 220. Korzystajmy 
ze swoich praw i nie pozwólmy, aby wyko-

rzystywali nas nieuczciwi przedsiębiorcy 
– apeluje Marek Niechciał.

Elbląska policja współpracuje z Paw-
łem Rodziewiczem, Miejskim Rzeczni-
kiem Konsumentów, który wspólnie 
z funkcjonariuszami opowiada na spo-
tkaniach o przypadkach podpisywania 
niekorzystnych umów, z których trudno 
się wycofać, a które obarczone są zobo-
wiązaniami finansowymi.

Rzecznik mówi także o różnego rodzaju 
prezentacjach towarów, które są skiero-
wane do osób starszych, a które w dużej 
większości są działaniem socjotechnicz-
nym. Osoby biorące udział w spotkaniu 
namawiane są do zakupu prezentowa-
nych „atrakcyjnych” produktów.

– W swojej praktyce Rzecznika Kon-
sumentów spotykam się z osobami, które 
nierzadko podpisały po takim spotkaniu 
umowę lub kilka umów i zobowiązanie 
finansowe na około 8 tysięcy złotych, 
i jednocześnie kupiły przedmioty, które… 
tak naprawdę były im zbędne – tłumaczy 
Paweł Rodziewicz. ■
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Samodzielni w działaniu
Nowe kwalifikacje, aktywność zawodowa i społeczna, satysfakcja osobista i po prostu lepsze 

życie? Dołącz do Samodzielnych w działaniu! Rekrutacja trwa, zapisz się już dziś!

Udział w tym projekcie otwiera zu-
pełnie nowe, lepsze perspektywy. 
Samodzielni w działaniu – jak to działa?

Projekt skierowany jest do osób:
• niepełnosprawnych w wieku 15-64 lat,
• pełnosprawnych w wieku 15-64 lat – bez-
robotnych i długotrwale bezrobotnych,
• korzystających z pomocy społecznej,
• które ukończyły Program Aktywnej In-
tegracji (PAI),
• korzystających z Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa (PO PŻ).

W ramach projektu zapewnione 
jest 12-miesięczne wsparcie dla każ-
dego uczestnika projektu, w nastę-
pujących obszarach:
• wsparcie grupowe i indywidualne świad-
czone przez: doradcę zawodowego, coacha, 
trenera pracy,
• warsztaty grupowe z psychologiem 
oraz doradcą zawodowym,
• kursy oraz szkolenia zawodowe (dodat-
kowo płatne),
• zwrot kosztów dojazdów do ERKON-u  
dla osób spoza Elbląga,

• wsparcie w podjęciu odpowiedniej ścieżki 
kariery zawodowej,
• staże zawodowe dobrane indywidualnie 
– optymalnie pod Uczestnika,
• indywidualne konsultacje psychologiczne,
• porady prawne (prawnik przyjmuje w każ-
dy piątek w siedzibie ERKON-u),
• wsparcie w znalezieniu zatrudnienia.

ZAPISY do projektu trwają do 30 
listopada 2019 r. (lub do wyczerpania 
puli miejsc).

Realizowane są w godzinach od 8:00 
do 15:00 w dni robocze:
• telefonicznie pod nr: 55 232 69 35  
lub 516 264 836,
• osobiście – w siedzibie ERKON-u  
przy ul Hetmańskiej 28 w Elblągu,
• drogą mailową: erkon@softel.elblag.pl. ■

Projekt „Samodzielni w działaniu” reali-
zowany jest od 1.11.2018 r. do 31.12.2020 r. 
(dwie tury projektu), ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Red.
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Prace nad kolejną edycją elbląskiego 
programu na rzecz osób z niepełnospraw-
nościami rozpoczęły się od postawienia 
diagnozy stanu istniejącego. Zadania tego 
podjęła się na zlecenie prezydenta Beata 
Wachniewska-Mazurek z Elbląskiego 
Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw 
Pozarządowych. Autorka sięgnęła do ma-
teriałów ze wszystkich dostępnych źródeł, 
w tym: placówek służby zdrowia, ZUS, 
GUS, zespołu orzekania o niepełnospraw-
ności, placówek Departamentu Edukacji, 
poradni psychologiczno-pedagogicznych, 
organizacji pozarządowych.

Na podstawie analizy ww. materia-
łów źródłowych, wypowiedzi członków 
zespołu pracującego nad programem, 

w którego skład wchodzą przedstawiciele organizacji i instytucji 
działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, podsu-
mowania około 600 wypełnionych ankiet, rozmów z osobami 
niepełnosprawnymi (tzw. wywiadów pogłębionych) i ich opie-
kunami powstał raport, który stał się podstawą do opracowania 
programu działań.

Program obejmuje następujące przedziały wiekowe: okres 
prenatalny i małego dziecka, dzieci i młodzież w wieku szkolnym, 
osoby dorosłe w wieku produkcyjnym, osoby starsze. W każdym 
z obszarów rozpatruje się występujące w nim problemy i po-
trzeby osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w ob-
szarze opieki zdrowotnej, edukacji, zatrudnienia, uczestnictwa 
w życiu społecznym, dostępu do usług społecznych, wsparcia 
opiekunów i dostępu do informacji.

Ilu jest w Elblągu mieszkańców z niepełnospraw-
nościami?

Na to pytanie nie dało się dokładnie odpowiedzieć. Istnieją 
dwa równoległe systemy orzekania o niepełnosprawności. 
W 2018 r. 3,5 proc. elblążan (około 4200 osób) posiadało praw-
ne potwierdzenie niepełnosprawności w systemie Zakładu 

Diagnoza postawiona – czas na program

Diagnoza sytuacji i po-
trzeb niepełnospraw-
nych mieszkańców  

Elbląga, wykonana w związku 
z aktualizacją miejskiego pro-
gramu na ich rzecz, pokazała 
istotne luki w systemie wspar-
cia osób z różnymi niepełno-
sprawnościami. Program ma 
posłużyć do ich zapełnienia.

ELBLĄG
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okres prenatalny i małego dziecka, dzieci 
i młodzież w wieku szkolnym, osoby doro-
słe w wieku produkcyjnym, osoby starsze. 
W każdym z obszarów rozpatruje się wy-
stępujące w nim problemy i potrzeby osób 
z niepełnosprawnościami i ich opiekunów 
w obszarze opieki zdrowotnej, edukacji, 
zatrudnienia, uczestnictwa w życiu spo-
łecznym, dostępu do usług społecznych, 

Program obejmuje nastę-
pujące przedziały wiekowe: 

wsparcia opiekunów i dostę-
pu do informacji.
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Ubezpieczeń Społecznych. Jednocześnie  
3 proc. mieszkańców miasta posiada-
ło orzeczenie z Powiatowego Zespołu 
Orzecznictwa. W niektórych przypadkach 
jedno i drugie orzeczenie może posiadać 
ta sama osoba. Wśród orzeczeń wyda-
nych przez Powiatowy Zespól przeważały 
orzeczenia o stopniu umiarkowanym  
(46 proc.), stopień znaczny był wymie-
niony w 30 proc. orzeczeń, a stopień 
lekki w 25 proc. Wzrasta liczba orzeczeń  
dla dzieci w wieku 4-7 lat: ich rodzice 
coraz częściej się o nie starają, z uwa-
gi na przynależne im w tym wypadku 
świadczenia. Jednak więcej niepełno-
sprawności nabywamy, niż się z nimi 
rodzimy: z badań wynika, że coraz wię-
cej niepełnosprawności powstaje po 40. 
roku życia i są to w wielu przypadkach 
niepełnosprawności neurologiczne 
lub choroby psychiczne. Orzeczenia 
o niepełnosprawności posiada też więcej 
mężczyzn i chłopców niż kobiet i dziew-
czynek, i jest to tendencja rosnąca.

W związku z tym, że ludności w Elblągu 
ubywa, a niepełnosprawności przybywa, 
procentowy udział mieszkańców z nie-
pełnosprawnościami rośnie.

Okres prenatalny, wczesnego 
dzieciństwa i wieku przedszkolnego

W tym okresie największym proble-
mem było i jest postawienie jak najwcze-
śniejszej diagnozy. Wiadomo, że efekty 
rehabilitacji w każdym rodzaju niepeł-
nosprawności w dużym stopniu zależą 
od tego, jak wcześnie się ją rozpocznie.

 Gdy dziecko jest już zdiagnozowane, 
ewentualne leczenie, rehabilitacja i inne 
potrzebne wsparcie dla jego rozwoju za-
leży przede wszystkim od determinacji 
i zaradności rodziców. Są rodzice, któ-
rzy korzystają z różnych form wspar-
cia, czasem je dublując, a są tacy, którzy 
nie korzystają z żadnych. Potrzebna jest 
koordynacja działań instytucjonalnych 
i wszelkich innych usług w tej dziedzinie 
oraz dobry przepływ informacji. Bardzo 
trudno znaleźć opiekę dla małego dziecka 
z niepełnosprawnością, przedszkolaki 
mogą znaleźć miejsce w przedszkolach, 
ale dzieci mające problem z poruszaniem 
się trzeba tam nosić na rękach – nie ma 
przedszkola pozbawionego barier archi-
tektonicznych.

ELBLĄG

Wiek szkolny
Liczba dzieci o specjalnych potrze-

bach edukacyjnych rośnie. W klasach 
integracyjnych, specjalnych (bez SOSW) 
i ogólnodostępnych w 2017 r. na poziomie 
podstawowym i gimnazjalnym uczyło się 
290 dzieci ze specjalnymi potrzebami, 
19 uczęszczało do klas wyrównawczych, 
7 dzieci miało nauczanie indywidualne. 
W liceach ogólnokształcących kształciły 
się 33 osoby, ukończyło 9, w technikach 
27, ukończyła jedna, na 5 uczniów zasad-
niczych szkół zawo-
dowych (bez SOSW), 
ukończył szkołę rów-
nież jeden uczeń.

Niezaspokojoną 
potrzebą na poziomie 
szkolnictwa podsta-
wowego jest edukacja 
dzieci niewidomych 
i całkowicie niesłyszą-
cych (niesłyszących 
bez protezy słuchu, 
tzw. implantów). 
Obecnie żadna publiczna szkoła pod-
stawowa nie jest dostosowana do takiej 
edukacji.   Trudnością w szkolnej integra-
cji jest też obecność coraz większej liczby 
dzieci z zaburzeniami rozwoju (zespół 
Aspergera, autyzm), a także dzieci z cho-
robami psychicznymi przy jednoczesnym 
braku poradni zdrowia psychicznego 
dla dzieci.

W tej sytuacji bardzo potrzebna jest 
odpowiednia liczba nauczycieli wspo-
magających i personelu pomocniczego, 
których dzisiaj brakuje i dotyczy to w du-
żej mierze placówek specjalnych. Ważna 
też jest liczebność klas, która powinna być 
dostosowana do trudności, jakie trzeba 
pokonać. W szkołach jest też za mało do-
świadczonych surdopedagogów i tyflo-
pedagogów oraz odpowiednich pomocy 
naukowych, np. oprogramowania kom-
puterowego dla uczniów niewidzących.

W rozmowach z rodzicami i opiekuna-
mi młodzieży z niepełnosprawnościami 
zwrócił uwagę problem braku ciągłości 
wsparcia po zakończeniu edukacji. W re-
zultacie po szkole wielu młodych ludzi 
pozostaje w domu, na dłużej lub na stałe, 
nie wiedząc, co dalej ze sobą zrobić. By-
łoby inaczej, gdyby w momencie zakoń-
czenia edukacji szkolnej absolwentem 

zajęli się odpowiedni specjaliści i po-
mogli mu pokierować dalszym życiem: 
doradzić dalszą edukację, przygotowanie 
do pracy w warsztacie terapii zajęciowej 
czy w ostateczności pobyt w środowisko-
wym domu samopomocy. Dotyczy to tak-
że absolwentów specjalnych ośrodków 
szkolno-wychowawczych.

Dorosłość
 Celem, do którego powinien dążyć sys-

tem wsparcia osób dorosłych z niepełno-
sprawnościami, 
jest niezależne 
życie i włączenie 
w społeczeństwo. 
Z  wyjątkiem 
osób całkowicie 
niesamodziel-
nych, potrzeb-
ne są do tego 
s a m o d z i e l n e 
mieszkanie z od-
powiednim wspar-
ciem oraz praca 

lub placówka dziennego pobytu.
Wśród osób z niepełnosprawnościami 

ponad połowa to osoby w wieku aktywno-
ści zawodowej (tj. od 16. do 60. roku życia). 
Coraz więcej osób z niepełnoprawno-
ściami pracuje. W Elblągu w grupie osób 
posiadających orzeczenia z Powiatowego 
Zespołu ds. Orzekania o Niepełnospraw-
ności zatrudnionych jest 52 proc., w od-
niesieniu do ogółu niepełnosprawnych 
jest to 30 proc. Ten wskaźnik się zwiększa, 
ale jest ciągle niski w porównaniu z całym 
krajem, a jeszcze niższy od osiąganych 
w Europie Zachodniej. W Elblągu funk-
cjonuje 7 zakładów pracy chronionej 
oraz Zakład Aktywności Zawodowej. 
Osoby z niepełnosprawnościami znaj-
dują też zatrudnienie na otwartym rynku 
pracy. Pomagają w tym organizacje po-
zarządowe, które zajmują się zatrudnie-
niem wspomaganym, prowadząc centra 
integracji społecznej i realizując inne 
projekty zatrudnieniowe, finansowane 
z Europejskiego Funduszu Społecznego 
albo Państwowego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych. Najtrudniej 
jest wprowadzić na rynek pracy osoby 
z niepełnosprawnością intelektualną  
– z reguły jest tu konieczna stała pomoc 
trenera pracy. Trudno też jest odnaleźć 

go powinien dążyć system 
wsparcia osób dorosłych 
z niepełnosprawnościa-
mi, jest niezależne życie 

Celem, do które-

i włączenie w spo-
łeczeństwo.
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się w zakładzie pracy osobom głuchym, 
które mają niezrozumiałe dla osób sły-
szących problemy z komunikacją.

Jedną z barier w podejmowaniu pracy 
przez osoby z niepełnosprawnościami 
jest brak korelacji edukacji zawodowej 
z potrzebami rynku pracy.

Osoby, którym zdrowie lub niepeł-
nosprawność nie pozwala podjąć pracy, 
mogą znaleźć miejsce w środowisko-
wych domach samopomocy, które są 
placówkami dziennego pobytu. W El-
blągu funkcjonują trzy takie domy, dwa 
z nich prowadzą organizacje pozarzą-

dowe, które zgłaszają potrzebę zwięk-
szenia liczby miejsc w tych placówkach. 
Potrzeby w tym zakresie będą rosnąć, 
zwłaszcza w grupie osób z zaburzenia-
mi psychicznymi.

Największą bolączką dorosłych osób 
z niepełnosprawnościami i ich opieku-
nów jest brak mieszkań wspomaganych. 
Gdy opiekun odchodzi, jego podopieczny 
kierowany jest do DPS, często daleko 
poza miejscem zamieszkania, tracąc cały 
swój świat: bliskich, przyjaciół, znane 
otoczenie i swobodę decydowania o so-
bie. Obecnie w Elblągu 59 osób czeka 
na takie mieszkanie, które umożliwi im 
samodzielne życie przy wsparciu zależ-
nym od ich potrzeb.

Jedną z form wsparcia są usługi asy-
stenckie, obecnie prowadzone przez 
ERKON w skali, na którą pozwala finan-
sowanie z PFRON, ale która nie zaspokaja 
zgłaszanych potrzeb.

Wiek senioralny
W Elblągu realizowany jest program 

na rzecz osób starszych. Gdy do wieku 
dochodzi niepełnosprawność, zakres 
potrzebnego wsparcia rośnie, także w za-
kresie opieki instytucjonalnej. Z uwagi 
na starzenie się społeczeństwa potrze-
ba coraz więcej miejsc w placówkach 
dziennego i całodobowego pobytu. 
W szczególności dotyczy to osób star-
szych z chorobą Alzheimera czy demencją 
starczą lub innymi zaburzeniami psy-
chicznymi. Seniorzy, którzy nie są całko-
wicie niesamodzielni, mogliby zachować 

niezależność i pozostać w swo-
im środowisku, gdyby mogli 
zamieszkać w mieszkaniach 
wspomaganych. Największym 
problemem wszystkich osób 
starszych jest niewystarczająca 
opieka zdrowotna – ale to jest 
w gestii rządu.

Wytchnienie dla opie-
kunów

Opieka wytchnieniowa  
– czyli zapewnienie zastęp-
stwa w opiece nad osobą zależ-
ną, pozwalającego opiekunom 
na zadbanie o własne zdrowie, 
załatwienie spraw czy choćby 
tylko niezbędny wypoczynek 
– to od dawna zgłaszana po-

trzeba. Opiekunowie z reguły nie podej-
mują aktywności zawodowej, co często 
skutkuje wyłączeniem z aktywności spo-
łecznej i publicznej, a chcieliby korzystać 
z oferty kulturalnej czy zajęć rekreacyj-
nych, turystycznych itp. Przychodzi tu 
z pomocą rządowy program „Opieka 
wytchnieniowa”, który wchodzi w życie  
w 2019 r. Program ma na celu umożli-
wienie umieszczenia podopiecznego 
w placówce pobytu dziennego lub opieki 
całodobowej przez określony ustawą czas 
oraz skorzystanie z poradnictwa specja-
listycznego (psychologicznego lub tera-
peutycznego), a także nauki w zakresie 
pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Przestrzeń publiczna
Coraz więcej obiektów publicznych 

oraz środków komunikacji jest udostęp-
nianych dla osób z różnymi niepełno-
sprawnościami. Czasami potrzebna jest 

pomoc drugiej osoby do uruchomienia 
odpowiedniego urządzenia lub tylko po-
danie ręki i tu pojawia się inna trudność 
– brak życzliwości. Osoby z niepełno-
sprawnością skarżą się, że wstydzą się 
korzystać z udogodnień, bo słyszą niemiłe 
komentarze. Ponadto niektóre z urządzeń 
są tylko na pokaz: platformy przyscho-
dowe zamknięte na kłódkę, obniżone 
kasy nieczynne, platformy w autobusach 
nieużywane.  Osoby na wózkach inwalidz-
kich od lat proszą, aby uwrażliwić kie-
rowców i motorniczych na ich potrzeby. 
W jednym z wywiadów czytamy: „Jeżdżę 
od dziecka autobusem linii nr 7 i jeszcze 
mi się nie zdarzyło, żeby kierowca rozło-
żył podjazd”. Jak pisze autorka raportu, 
„bariery w przestrzeni publicznej są za-
korzenione w postawach społecznych”.

Czego jeszcze brakuje w syste-
mie?

Trudno dzisiaj mówić o systemie: 
wsparcie można uzyskać w różnych miej-
scach, ale w każdej z instytucji i w każdym 
obszarze obowiązują inne procedury, 
nie ma też koordynacji i monitorowa-
nia stopnia zaspokojenia potrzeb danej 
osoby. Koordynację diagnozy autorka 
rozumie jako integrowanie i lepszą współ-
pracę podmiotów działających w systemie 
wsparcia osób z niepełnosprawnościami 
i ich rodzin oraz wypracowywanie wspól-
nych rozwiązań, które utworzą spójne 
i kompleksowe wsparcie dla osób do-
tkniętych niepełnosprawnością oraz ich 
opiekunów.  

 Zacząć trzeba od wyczerpującej i łatwo 
dostępnej informacji, a wraz z nią kom-
pleksowego doradztwa, pokierowania 
czy poradnictwa w zakresie możliwości 
korzystania ze wsparcia osób z niepeł-
nosprawnościami i ich rodzin.

To tylko część wyników badań opi-
sanych w diagnozie. Nie wszystkie zdia-
gnozowane potrzeby i problemy da się 
zaspokoić i rozwiązać siłami samorządu 
i lokalnych organizacji. Opracowywany 
Program ma pokazać, co możemy i powin-
niśmy zrobić lokalnie, a do czego potrzeb-
ne są działania instytucji rządowych. ■

Oprac. Teresa Bocheńska

z niepełnosprawnościami i ich 
opiekunów jest brak mieszkań 
wspomaganych. Gdy opiekun od-
chodzi, jego podopieczny kierowa-
ny jest do DPS, często daleko poza 
miejscem zamieszkania, tracąc 
cały swój świat: bliskich, przyja-
ciół, znane otoczenie i swobodę 

Największą bolącz-
ką dorosłych osób 

decydowania o sobie.
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Nowy mammograf – nowe możliwości

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu otwarto odnowioną pracownię mam-
mograficzną. Z najnowocześniejszego sprzętu pacjentki mogą korzystać już od wrze-
śnia. Nowy mammograf jest drugim takim w kraju. Takim samym sprzętem dysponuje 

także Poznań.

Otwarcie nowej pracowni mammogra-
ficznej jest częścią większego projektu 
poświęconego traktowi porodowemu 
oraz oddziałowi położniczo-ginekolo-
gicznemu wraz z poradnią. – Cały projekt 
zawierał w sobie także wymianę sprzętu, 
w tym właśnie sprzętu mammograficz-
nego – mówi Elżbieta Gelert, dyrektor 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Elblągu. – Zachęcamy do korzystania 
z profilaktyki. Tylko i wyłącznie od miesz-
kańców naszego regionu, w tym przypad-
ku od mieszkanek, zależy to, aby chciały 
skorzystać z mammografii.

– Bardzo się cieszę, że jest u nas tak 
nowoczesny sprzęt. Chciałabym tu 
podkreślić, by kobiety zwracały uwa-
gę na samokontrolę piersi. Od tego się 
zaczyna, by po skończonej miesiączce, 
raz w miesiącu, pod prysznicem kobiety 
badały sobie piersi i wtedy, kiedy mają 
wątpliwości zostały skierowane przez 
ginekologa do dalszego badania – za-
znacza lek. Hanicenta Rzepa, ordynator 
Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. 
– Bardzo często jest tak, że pacjentka 
w gabinecie ginekologicznym zadaje 
pytanie: „Czy ja mam sobie zrobić USG 
czy mammografię?”. To są badania, które 
się nawzajem uzupełniają i nie wyklucza-
ją. Całość daje tę pełną diagnostykę, daje 
możliwość wczesnego wykrycia, a tym 
samym wyleczenia tego nowotworu.

– Powołaliśmy też Elbląskie Centrum 
Onkologiczne, gdzie m.in. leczenie raka 
piersi jest jedną z nadrzędnych rzeczy. 
Chcemy uczestniczyć w programie Breast 
Unitu [dokładnie Breast Cancer Unit 
– red.], gdzie jednym z wymogów jest 
posiadanie wysokiej jakości aparatu-
ry, spełniającej określone parametry. 
Nasz poprzedni aparat był już sprzętem 
dziesięcioletnim, w związku z tym ten 
nowy na pewno bardzo dobrze go zastąpi 

i myślę, że w tym Breast Unicie będziemy 
kwalifikowani wysoko – mówi Elżbieta 
Gelert. – Chciałabym też dodać, że ten 
sprzęt będzie służył nie tylko mieszkan-
kom Elbląga, ale i dużej części naszego 
województwa, tak więc raz jeszcze zachę-
cam do korzystania z tych badań. Tak 
naprawdę każdy, kto przyjedzie, nawet 
i spoza województwa warmińsko-mazur-
skiego, zostanie przebadany.

Badania mammograficzne są skiero-
wane do kobiet od 55. do 69. roku życia 
i każda kobieta raz na dwa lata może bez 
skierowania wykonać takie badanie. Jeśli 
jest jednak w tzw. grupie ryzyka, to takie 
badanie należy się raz w roku.

– Jeśli chodzi o liczbę wykonywanych 
badań, to robiliśmy ich ok. 300 miesięcz-
nie, co w skali roku daje ponad 3 tysiące 
badań. Zgłaszalność pacjentek do takich 
badań w Polsce jest na poziomie zaledwie 
40 procent Dlatego zachęcam kobiety, 
by z tego korzystały. Wspomniany próg 
wiekowy nie jest przypadkowy, ponieważ 
jest to wiek, w którym zachorowalność 
na raka piersi jest najwyższa – zaznacza 
lek. radiolog Joanna Gawieńczuk, spe-
cjalizująca się w mammografii.

Nowy mammograf, „Mercedes wśród 

tego typu sprzętu medycznego”, będzie 
mógł służyć przez wiele lat. W wymaga-
jących tego przypadkach aparat oferuje 
skanowanie w najszerszym możliwym 
zakresie 50 stopni, a zatem wykonuje 
serię zdjęć, przemieszczając się względem 
piersi. Umożliwia to oglądanie piersi 
warstwa po warstwie, co pozwala na lep-
szą identyfikację ewentualnego guza, 
a tak szeroki kąt skanu sprawia, że otrzy-
mujemy zdjęcia o najwyższej możliwej 
rozdzielczości, jednocześnie zachowując 
bardzo niskie wartości naświetlania.

Mammograf posiada także m.in. funk-
cję PSC (spersonalizowany delikatny 
ucisk) – to system, który oblicza opty-
malną wartość ucisku indywidualnie 
dla każdej pacjentki i reguluje go tak, 
by dyskomfort był możliwie najniższy. 
Ponadto „uciskadła” mają zaokrąglone, 
specjalnie wyprofilowane kształty, które 
dodatkowo redukują nieprzyjemne od-
czucia.

Mammograf firmy Siemens, który tra-
fił do elbląskiego szpitala, kosztował 
prawie 2 miliony złotych. Jak podkre-
ślają pracownicy szpitala, jest to sprzęt 
zapewniający światowy poziom badań. ■

ELBLĄG
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W czasach, gdy choroby nowotworowe 
są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów, 
temat raka ciągle bywa postrzegany przez 
pryzmat stereotypów. Publikacja „Opo-
wiem Ci o raku” z jednej strony ma rozwiać 
mity dotyczące nowotworów, z drugiej 
strony być przydatnym narzędziem dla 
rodziców, ułatwiającym przeprowadzenie 
trudnej rozmowy z dzieckiem.

– Sama to przeszłam, ponieważ moja 
mama zmarła na nowotwór i musiałam 
zmierzyć się z pytaniami mojej córki, która 
miała wtedy cztery lata i było to naprawdę 
trudne, więc wiem, z czym oni [rodzice – 
red.] muszą się zmierzyć, jeżeli przyjdzie im 
przeprowadzać taką rozmowę – opowiada 
Anna Kleina, autorka publikacji i rzecznik 
prasowy NU-MED. – Dzieci chłoną nasze 
emocje i wiedzą, że coś się dzieje.  Myślę, 
że musimy mówić wprost: że zdarzyła się 
choroba, że będziemy z nią walczyć, że jest 
trudno, że teraz musimy być silni, że mu-
simy wspierać tę osobę i być wyrozumiali. 
Wbrew pozorom, dzieci rozumieją więcej 
niż nam, dorosłym, się wydaje – dodaje.

Pytania i odpowiedzi
Zazwyczaj trudne tematy w książecz-

kach dla dzieci prezentowane są w formie 
historyjek. Taka narracja pozwala najmłod-
szym łagodnie przyswoić nieznane im 
zagadnienia. Twórcy „Opowiem Ci o raku” 
przyjęli jednak inną formułę.

– Wiem, że pytanie i odpowiedź jest 
formą, która zamyka temat dzieciom. One 
pytają, uzyskują odpowiedź i dla nich, jeżeli 
jest to satysfakcjonująca odpowiedź, temat 
jest zamknięty – tłumaczy Anna Kleina.

Wybór takiej konwencji jest naturalny: 
publikacja powstała na kanwie organizo-
wanych przez NU-MED. spotkań z dzieć-
mi i młodzieżą. Bezpośrednim impulsem 
do stworzenia książeczki i programu 

MOnIKA SZAŁAS

ELBLĄG

Rodzice często nie potrafią rozmawiać z dziećmi o chorobach nowotworowych. Ksią-
żeczka „Opowiem Ci o raku”, którą stworzyli specjaliści z Centrum Radioterapii 
i Usprawniania NU-MED, ma im w tym pomóc. Pięknie zilustrowana, napisana przy-

stępnym językiem publikacja zawiera przydatne informacje i wspiera dorosłych w tłuma-
czeniu świata najmłodszym.

Oswoić raka

edukacyjnego o tym samym tytule była 
sytuacja, która pokazała, jak silnie w spo-
łeczeństwie zakorzenione są stereotypy 
związane z chorobami nowotworowymi.

– Dwa lata temu zaczęliśmy zapraszać 
do nas na wycieczki dzieci, głównie z terenu 
Elbląga, ale i z okolicznych miejscowości, 
żeby poznały, jak wygląda ścieżka pacjenta 
w szpitalu onkologicznym. Pewnego dnia 
pojawiła się wycieczka, w której zamiast 
dwadzieściorga dzieci było tylko ośmioro. 
Rodzice zrezygnowali, ponieważ przestra-
szyli się, że dzieci zarażą się w szpitalu. 
Uznaliśmy, że naprawdę trzeba coś z tym 
zrobić – wyjaśnia Anna Kleina.

Do elbląskich szkół rozesłano zapro-
szenia na spotkania edukacyjne, podczas 

których można było dowiedzieć się m.in. 
czym jest radioterapia i jak pracują fizycy 
medyczni. W 2018 roku Centrum odwie-
dziło ponad 1000 uczniów.

– Naszymi gośćmi byli najmłodsi 
i uczniowie z klas szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych. Z tych wycieczek 
powstała książka, która w sposób łagod-
ny, prosty ma przedstawić, czym jest no-
wotwór, czym jest rak, jak z nim walczyć, 
jak zapobiegać – mówi Marcin Dudzik, 
pełnomocnik zarządu ds. operacyjnych 
Centrum Radioterapii i Usprawniania 
NU-MED.

Książeczka była konsultowana ze specja-
listami pracującymi w NU-MED. Za część 
merytoryczną odpowiada lekarz Marcin 
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Kurowicki, specjalista radioterapii onko-
logicznej, dostosowaniem treści do moż-
liwości poznawczych małych czytelników 
zajęła się Karolina Filipowicz-Winczura, 
psycholog, psychoonkolog, a o to, by publi-
kacja była zrozumiała i przystępna, zadbała 
inicjatorka akcji – Anna Kleina.

Profilaktyka dla każdego
Gdy podczas spotkań z dziećmi padało 

pytanie „Czy kiedykolwiek słyszeliście, 
co to jest rak?”, nie było ani jednej osoby, 
która nie miała styczności z chorobą no-
wotworową. Najczęściej wiadomości, które 
docierają do dzieci, budzą lęk. Publikacja 
i kolejne spotkania edukacyjne pomogą 
ten lęk oswoić.

– W Elblągu i miastach w regionie re-
alizujemy lekcje w szkołach: spotkania 
z młodzieżą, podczas których opowiadamy 
o raku, odczarowujemy ten nowotwór, tłu-

maczymy, że to już nie jest wyrok – mówi 
rzecznik prasowy NU-MED.  – Współpra-
cujemy z firmą, która rozumie potrzebę 
edukacji onkologicznej: partnerem pro-
jektu jest Marta Piątkowska z Centrum 
Doradztwa i Mediacji, które wspiera nas 
finansowo – informuje.

Jak przekonuje Marcin Dudzik, edu-
kowanie dzieci i młodzieży w zakresie 
profilaktyki onkologicznej to również 
edukowanie dorosłych, którzy nie zawsze 
wystarczająco dbają o swoje zdrowie.

– Zakładam, że w większości naszych 
rodzin ktoś przynajmniej otarł się o te-
mat walki z rakiem, więc myślę, że siła tej 
książeczki będzie głównie oddziaływała 
na ludzi dorosłych: jeżeli nasze dziecko 
czy wnuk przyjdzie i poruszy ten temat, 
będzie można tak naprawdę o tym poroz-
mawiać. Dlatego w mojej ocenie przekaz 
przez dzieci do dorosłych będzie bardziej 

skuteczny niż sama profilaktyka i mówie-
nie w całym kraju, że trzeba się badać, 
zdrowo żyć i odżywiać się itd. Wiemy, jakie 
są statystyki, więc NU-MED poszedł trochę 
innym torem i postanowiliśmy spróbo-
wać przez dzieci dotrzeć też do dorosłych  
– podkreśla.

– Nasza idea była taka, żeby ta książecz-
ka nie stała się ulotką, którą ludzie gdzieś 
wyrzucą. Wiadomo: nie jest tak, że ludzie 
usiądą sobie wieczorem i po prostu prze-
czytają ją jak bajkę, natomiast jeżeli zajdzie 
potrzeba, ta książka będzie dla nich wspar-
ciem w trudnych chwilach – zaznacza 
Anna Kleina. ■

Książeczkę można dostać w Centrum Radioterapii 

i Usprawniania, a także pobrać w wersji elektronicz-

nej na stronie nu-med.pl. W przygotowaniu jest pu-

blikacja będąca uzupełnieniem „Opowiem Ci o raku”. 

Adresatem książeczki pt. „Jak zdrowo żyć?” mają być 

najmłodsze dzieci.

Międzynarodowe Spotka-
nia Artystyczne to przestrzeń, 
gdzie na jednej scenie wy-
stępują artyści sprawni i z 
niepełnosprawnościami i, bez 
żadnej taryfy ulgowej, każdy 
musi dać z siebie wszystko, 
bo oceniany jest przez pu-
bliczność, która wszystkich 
traktuje jednakowo. Bez 
barier, bez ograniczeń, bez 
niepotrzebnych podziałów.

– Ważne momenty MSA 
to te, podczas których różne 
grupy spotykają się ze sobą, wymieniają 
się uwagami, komentują występy i z tych 
dyskusji rodzą się pomysły na kolejne 
spektakle i pokazy – mówi Antoni Czy-
żyk, dyrektor CSE „Światowid”. 

Udział w imprezie jest dla większości 
uczestników czynnikiem motywują-
cym do działania, wyzwalającym nową 
energię. Służy to wszechstronnemu 
rozwojowi i rehabilitacji społecznej 

Jesienią w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu odbędą się Między-
narodowe Spotkania Artystyczne. Trzy listopadowe dni wypełnione będą emocjami, 
wrażeniami, empatią, pozytywną energią i pasją.

To są prawdziwe emocje 

oraz budowaniu pozytywnych rela-
cji społecznych.

 – Dzięki takim projektom sztuka 
osób z niepełnosprawnościami prze-
staje być izolowana, prezentowana jest 
w otwartym społeczeństwie – dodaje 
Teresa Miłoszewska, organizator wy-
darzenia. – W ramach MSA odbędą się 
koncerty, spektakle, wystawy, warsz-
taty, panel dla terapeutów i pokazy 

filmowe. W tej edycji imprezy 
na scenie prezentować się będą 
uczestnicy z Polski i z zagra-
nicy, szczególnie z regionów 
nadmorskich oraz partner-
skich naszego województwa. 
W tegorocznej edycji uczestni-
czyć będą także nasi partnerzy 
ze Słowacji, Finlandii i Litwy.

13. Międzynarodowe Spo-
tkania Artystyczne odbędą się 
w dniach od 21 do 23 listopada 
w Centrum Spotkań Europej-
skich „Światowid” w Elblągu. 

Organizatorami wydarzenia są  CSE 
„Światowid” w Elblągu oraz Stowarzy-
szenie Kulturalne „Viva art”. ■

Dofinansowano ze środków Ministra Kul-

tury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 

z Funduszu Promocji Kultury. Dofinansowano 

ze środków Samorządu Województwa Warmiń-

sko-Mazurskiego. Zrealizowano przy współ-

udziale finansowym Samorządu Miasta Elbląg.  

CSE „Światowid”
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W Gdańsku swoja działalność rozpoczęło 
Centrum Pomocy Dzieciom, które powstało  
na ul. Uphagena 18. Placówkę prowadzi Fundacja 

Dajemy Dzieciom Siłę.

Nowa placówka oferuje kompleksową pomoc (psychologiczną, prawną 
oraz medyczną) dzieciom, które doświadczyły przemocy lub wykorzystywania 
seksualnego i ich opiekunom. Pomoc świadczona przez Centrum jest bezpłatna.

– Cieszę się, że w naszym mieście powstaje kolejne miejsce, w którym 
zarówno dzieci, jak i ich opiekunowie będą mogli uzyskać specjalistyczną 
pomoc. Centrum Pomocy Dzieciom jest jednym z elementów działającego 
w Gdańsku Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej. To w nim pomoc 
znajdą najmłodsi gdańszczanie, którzy w swoim życiu doznali krzywd ze strony 
dorosłych. Dziękuję Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę za zaufanie i inicjatywę 
powołania w naszym mieście specjalistycznej placówki – mówi Aleksandra 
Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

W gdańskim Centrum Pomocy Dzieciom swoje siły połączą  wykwalifiko-
wani specjaliści: psychiatra dziecięcy, psycholodzy doświadczeni w pracy 
z dziecięcą traumą, prawnik wspierający rodziców w procedurach prawnych 
i sądowych, pracownik socjalny, a także lekarz pediatra. Ważny jest inter-
dyscyplinarny model pracy centrum. Na regularnych spotkaniach zespołu 
różnych specjalistów podejmowane są decyzje, jakiego rodzaju wsparcia 
dziecko i rodzina potrzebuje i jak je zrealizować. W Centrum znajduje się 
pokój przyjaznych przesłuchań, w którym dzieci uczestniczące w procedurach 
karnych przesłuchiwane są przez sąd.

Skuteczna pomoc dzieciom wymaga współpracy z lokalnymi instytucjami: 
sądami, prokuraturami, ośrodkiem pomocy społecznej, placówkami ochrony 
zdrowia, oświaty czy policją. Centrum w Gdańsku będzie działać przy dużym 
wsparciu władz miasta, które widzą w funkcjonowaniu placówki szansę 
na lepsze rozwiązanie problemów dzieci.

Placówka działa od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 18:00. Z Centrum 
można skontaktować się telefonicznie pod nr.: 58 718 73 68 lub adresem  
e-mail: cpdgdansk@fdds.pl Więcej informacji na stronie fdds.pl. ■

Źródło: gdansk.pl
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Platformą 
do biblioteki

Gdynia po raz kolejny prze-
łamuje architektoniczne 
bariery. Powstaje nowa 

platforma pionowa wraz z szybem 
samonośnym dla osób z niepełno-
sprawnościami. Stanie ona tuż przy 
galerii zewnętrznej budynku przy 
ul. II Morskiego Pułku Strzelców 9 
na Witominie.

Mieści się tam wiele instytucji oraz punktów 
usługowych. Na piętrze znajdują się m.in.: filia  
nr 9 Biblioteki Gdynia, klub seniora działający 
przy stowarzyszeniu „Nowoczesny Senior”, cen-
trum rehabilitacji czy administracja osiedla. Żeby 
się do nich dostać, trzeba przejść kilkadziesiąt 
schodów, co dla niektórych osób jest barierą 
nie do pokonania. Wkrótce to się jednak zmieni. 
W tym miejscu wybudowana zostanie specjalna 
platforma dla osób z niepełnosprawnością. 

Inwestycja powstaje z inicjatywy miesz-
kańców. To oni zwrócili uwagę na problem 
z dostępnością w tym miejscu i zgłosili projekt 
inicjujący powstanie platformy do Budżetu 
Obywatelskiego. Umowa na budowę została 
podpisana pod koniec sierpnia. Prace wykona 
firma TechWind z Banina. Koszt projektu to 160 
tysięcy złotych. Według założeń platforma ma 
powstać do połowy grudnia br.

Podobna platforma powstanie też na Obłużu, 
w budynku przy ul. Boisko 6. Tam na piętrze 
znajduje się filia nr 1 Biblioteki Gdynia. Budowa 
ma się zakończyć w listopadzie. ■

Źródło: gdynia.pl
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Nie zapomnij mnie

Pomaga stymulować pamięć osób starszych oraz przeciwdziała ich wykluczeniu cyfrowemu. 
W sprawie programu „Forget me not” w sopockim Domu Pomocy Społecznej spotkali się 
przedstawiciele Francji, Niemiec, Cypru, Wielkiej Brytanii, Grecji i Polski, aby porozmawiać 

o tej internetowej platformie.
Celem projektu „Forget me not” (Nie za-

pomnij mnie) jest wzmocnienie więzi 
międzypokoleniowych, a także wsparcie 
opiekunów osób z początkami demen-
cji.  Strona Forget me not przybliża także 
wiedzę o chorobie Alzheimera czy de-
mencji. Działa od ponad roku i dostępna 
jest w pięciu językach: angielskim, nie-
mieckim, francuskim, polskim i greckim. 
A wszystko zaczęło się od osobistych do-
świadczeń.

– Moja teściowa miała demencję  
– wspomina Paul Harrison, 
koordynator projektu. – Od-
wiedzaliśmy ją regularnie, 
ale trudno nam było nawiązać 
rozmowę, znaleźć wspólne te-
maty do konwersacji. Braliśmy 
wtedy iPada czy laptopa i po-
kazywaliśmy jej zdjęcia. Byli-
śmy też świadomi, że w domu, 
w którym mieszka, używa się 
do terapii tego fizycznego pu-
dełka pamięci (Memory Box). 
Wpadliśmy więc na pomysł 
połączenia go z technologią, 
z procesem wspierania pamięci, z potrze-
bą. I tak narodził się projekt.

„Forget me not” pozwala użytkownikom 
na stworzenie cyfrowego pudełka pamięci 
używanego w terapii reminiscencyjnej. 
Opiekun, przyjaciel lub krewny osoby 
cierpiącej na demencję może przesłać 
zdjęcia, filmy, komentarze i nagrania 
do bezpiecznego portfolio, które jest 

następnie wykorzystywane jako źródło 
rozmowy i podstawa do kojącej terapii 
dla osoby cierpiącej na demencję.

– Zaletą namacalnego pudelka pa-
mięci jest dotykowa strona wspomnień 
– wyjaśnia Viktor Mason. – Ale nie moż-
na do tego pudełka włożyć miejsc, ulic, 
domów, filmów. Również to digitalne 
pudełko dostępne jest wszędzie, w każ-
dym zakątku świata. Nie trzeba go wo-
zić, a platforma umożliwia obejrzenie go 
w dowolnym miejscu. Ciekawe jest też to, 

że na platformie może być wielu autorów. 
To ważne w dzisiejszych czasach, gdy ro-
dziny są rozdzielone, pracując w różnych 
miejscach, czasem świata. Tymczasem 
każdy może coś do tego pudełka od sie-
bie włożyć, przesłać multimedialny plik,  
a w nim np. zaśpiewać piosenkę na urodzi-
ny. Takie wspomnienie zostaje w profilu 
danej osoby i można do niego wracać.

Wspomnienia mogą być dodane przez 
posiadacza konta własnych wspomnień 
osobiście lub przy bezpośrednim wspar-
ciu opiekuna, gdy posiadacz konta jest 
obecny lub przez zaproszenie przez 
posiadacza konta jednego lub więcej 
współautorów do dodawania wspomnień 
w jego imieniu.

Wydarzenia podzielone są na lata i wy-
darzenia z życia takie jak urodziny, śluby, 
rocznice, uroczystości, a także spędzone 
wakacje, upamiętnione zwierzęta czy ak-

tywności.
– Kiedy moja teściowa za-

chorowała, tego mi właśnie za-
brakło: wiedzy – podkreśla Paul 
Harrison. – Z mojego doświad-
czenia wynika, że materiały mu-
szą być przejrzyste dla każdego 
zainteresowanego, od ogólnego 
wyjaśnienia pojęcia demen-
cji, po terapię reminiscencyj-
ną i konkretne informacje, 
jak używać platformy. Jesteśmy 
dumni z tego, co udało nam się 
stworzyć. To było cudowne do-

świadczenie, doskonały zespół i jestem 
szczęśliwy, że dotrwaliśmy do końca.

Projekt finansowany jest ze środków UE 
i dostępny za darmo dla każdego zainte-
resowanego: z platformy mogą korzystać 
zarówno profesjonaliści z domów pomocy, 
jak i nieformalni opiekunowie. ■

Źródło: sopot.pl
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Będzie druga tężnia

Druga tężnia zostanie zbudowana w Kwidzynie. Mieszkańcy zdecydowali o wyborze miejsca w in-
ternetowym głosowaniu. Pod uwagę brane były dwie lokalizacje.

– Zrobiliśmy internetowy sondaż, w którym zapytaliśmy mieszkańców o lokalizację kolejnej tężni. Pod uwagę brane były park 
przy ul. Hallera oraz miejsce przy ul. Słowackiego, w sąsiedztwie placu zabaw. Więcej głosów, ale była to niewielka liczba, uzyskała 
lokalizacja przy ul. Słowackiego. Projekt jest prawie gotowy. Zaakceptowaliśmy wcześniej koncepcję. Niedługo dokumentacja bę-
dzie gotowa. Pozostanie tylko znalezienie wykonawcy i realizacja tego zadania – mówi Andrzej Krzysztofiak, burmistrz Kwidzyna.

Pierwsza tężnia powstała w parku przy ulicach Słowiańskiej i Braterstwa Narodów. ■
Źródło: UM Kwidzyn
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To już trzecia kadencja Rady. Została powołana na lata 
2019-2021. Zanim jednak działacze, którzy zostali do niej 
powołani, odebrali nominacje, była okazja do podziękowania 
pracującym w Radzie przez minione dwa lata.

– Bardzo wielkie słowa uznania za Wasze zaangażowanie 
– mówił prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. 

Nowa Rada Olsztyńskich Seniorów

Podsumowanie poprzedniej kadencji i rozpoczęcie kolejnej – tak było na 
początku października w ratuszu. Nominacje z rąk prezydenta miasta odebrali 
działacze nowej Rady Olsztyński Seniorów.

Prawnik i psycholog – bezpłatne konsultacje

Ostródzki oddział ERKON-u po raz kolejny realizuje projekt, w ramach którego oferuje mieszkań-
com bezpłatne wsparcie psychologiczne i prawnicze. Co trzeba zrobić, by z niego skorzystać?

– Usługi poradnictwa psychologicznego i prawnego to oferta 
dla mieszkańców Ostródy, którzy potrzebują wsparcia. Jeśli mamy 
problem, z którym nie możemy sobie poradzić, warto udać się do spe-
cjalisty, który nam pomoże – mówi Natalia Kostros z ostródzkiego 
oddziału ERKON-u. Bezpłatne konsultacje udzielane są w ramach 
realizacji zadania pn. „Świadczenie pomocy w zakresie poradnictwa 
psychologicznego i prawnego osobom uzależnionym i współuza-
leżnionym oraz rodzinom dotkniętym  problemem przemocy do-
mowej”, współfinansowanego ze środków Gminy Miejskiej Ostróda.

– Mieszkańcy, którzy korzystają z pomocy naszych specjalistów, 
nic za to nie płacą. Warto zaznaczyć, że wsparcie udzielane jest oso-
bom, które nie mieszczą się w kryteriach udzielania bezpłatnych 
porad w Urzędzie Miasta lub innych jednostek świadczących tego 
typu usługi – dodaje Natalia Kostros.

– Niejednokrotnie braliśmy udział w wydarzeniach or-
ganizowanych przez Radę Seniorów. To, co robicie, cieszy 
się wielkim uznaniem. Obszary, którymi się zajmujecie 
są niezwykle istotne. Jesteście kopalnią wiedzy, z której 
należy korzystać.

Rada Olsztyńskich Seniorów w poprzedniej, dwuletniej 
kadencji zrealizowała ok. 45 projektów. – Wiele osób było 
bardzo zaangażowanych w naszą działalność – mówił były 
przewodniczący Rady, prof. Lucjan Jędrychowski. – Jestem 
za to bardzo wdzięczny. Myślę, że mamy całkiem sporo 
osiągnięć, m.in. te w zakresie działań na rzecz bezpieczeń-
stwa seniorów czy wydanie specjalnego informatora. Mam 
nadzieję, że nowa rada będzie kontynuować choć część 
zainicjowanych przez nas aktywności.

Rada jest organem, którego cel to inicjowanie przed-
sięwzięć, doradzanie gminie, konsultowanie zagadnień 
związanych z osobami starszymi. Wśród najważniejszych 
tematów, jakimi się zajmuje są: integracja i aktywności 
ludzi starszych, profilaktyka i promocja zdrowia seniorów, 
edukacja, kultura, rekreacja oraz bezpieczeństwo. ■

Źródło: olsztyn.eu

Żeby umówić się na bezpłatną konsultację z psychologiem 
lub prawnikiem, wystarczy skontaktować się z ostródzkim od-
działem ERKON-u drogą telefoniczną (785 425 131) lub mailową 
(erkon.ostroda@gmail.com). Można również umówić się osobiście 
w siedzibie oddziału, który mieści się przy ul. Słowackiego 13A 
(budynek dworca PKP, II piętro, pokój nr 8). ■                       MS

Poniżej publikujemy harmonogram porad udzielanych w 2019 r.
Poradnictwo prawne

godz. 08:30-14:30

Poradnictwo psychologiczne

godz. 12:00-18:00

24.06; 05.07; 

09.08; 06.09; 

04.10; 15.11; 

06.12

24.06; 15.07; 

29.08; 16.09; 

14.10; 18.11; 

09.12;
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– Zawód terapeuty zajęciowe-
go – stosunkowo młody, uważany 
za zawód przyszłości – to jedna 
z tych profesji, na przedstawicieli 
których zapotrzebowanie stale ro-
śnie, co jest związane m.in. z tren-
dami demograficznymi. Zależy nam, 
by podkreślić jego społeczną wagę. 
Zależy nam też, żeby najlepsi spe-
cjaliści, których fachowość i postawa wobec podopiecznych budzą najwyższy 
szacunek, stawali się wzorem dla środowiska, w tym przede wszystkim młodych 
adeptów – podkreśla marszałek województwa Piotr Całbecki. 

Wyróżnienia trafiły do: Anny Kordowskiej, Moniki Dziubek, Magdaleny 
Domek, Witolda Rutkowskiego, Marii Świątkowskiej, Justyny Jakielaszek 
oraz Violetty Pieszchalskiej.  

Kandydatury w konkursie zgłaszały podmioty prowadzące placówki in-
tegracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz organizacje 
pozarządowe i instytucje pomocowe kościołów i związków wyznaniowych. ■

Źródło: kujawsko-pomorskie.pl

Najlepsi terapeuci zajęciowi

Najskuteczniejsi, najbardziej zaangażowani, docho-
wujący w pracy najwyższych standardów etycznych 
i zawodowych specjaliści terapii zajęciowej zostali 

w tym roku po raz pierwszy uhonorowani specjalnymi na-
grodami zarządu województwa. Nagrody finansowe i listy 
gratulacyjne odebrała siódemka wyróżnionych.

Integracja na pikniku

W niedzielę (22 września) 
w Centrum Targowym 
Park odbył się II Toruń-

ski Edukacyjny Piknik Osób Nie-
pełnosprawnych.

Na uczestników imprezy czekało wiele atrak-
cji, jak edukacyjny tor przeszkód z różnymi 
konkurencjami, konkursy z nagrodami, zabawy 
integracyjne, wspólne tańczenie zumby, ma-
lowanie twarzy czy dmuchańce. Nie zabrakło 
też poczęstunku: potraw z grilla, waty cukrowej 
czy popcornu. Ponadto na scenie odbył się 
szereg występów artystycznych.

– Dwanaście organizacji włączyło się w spo-
tkanie niepełnosprawnych z całego wojewódz-
twa, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni 
– powiedziała Janina Mirończuk, prezes Fun-
dacji „Światło”, pomysłodawczyni i organiza-
torka pikniku. – Dziękuję również Urzędowi 
Marszałkowskiemu i Urzędowi Miasta Toru-
nia za dofinansowanie. Przyświeca nam cel 
przyjaznej zabawy, nawiązywania kontaktów, 
ale i edukacji. Podobnie jak w poprzednim roku 
organizujemy bowiem wykład i pogadankę  
dla opiekunów osób niepełnosprawnych. ■

Źródło: torun.pl
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Domy dziecka prawie jak rodzinne

W całym regionie powstają „czternastki”, czyli kameralne domy dziec-
ka, z których każdy przeznaczony jest dla maksymalnie 14 młodych 
mieszkańców. Do niedawna funkcjonowało 31 tego typu instytucji, właśnie 

otwarto kolejne dwie placówki. 
– Tworzenie takich placówek, które przypominają domy rodzinne, to właściwy sposób 

myślenia o instytucjonalnej pieczy zastępczej. Pierwszymi tego rodzaju placówkami były 
otwarte w 2016 roku dwa domy w Brzeziu w powiecie włocławskim. Za realizację tych 
inwestycji powiat włocławski został wyróżniony Nagrodą Marszałka w 2017 roku – mówi 
marszałek Piotr Całbecki. Łączna suma wsparcia zarządu województwa kujawsko-pomor-
skiego na ten cel ze środków RPO to 25 milionów złotych.

Władze powiatu tucholskiego wybudowały aż dwa takie domy – każdy jest jedno-
kondygnacyjnym, wolnostojącym budynkiem otoczonym zagospodarowanym terenem 
zieleni. Mieszczą się w nich duże sypialnie, kuchnie, przestrzenie wspólne oraz łazienki. 
W placówkach zamieszka łącznie 28 podopiecznych. Koszt inwestycji to blisko 2 miliony 
złotych (w tym wparcie z RPO 1,38 miliona złotych). ■

Źródło: kujawsko-pomorskie.pl

Kameralne domy dziecka

• 25 milionów złotych wsparcia na re-
alizację 19 projektów

• 31 kameralnych domów dziecka  
dla 434 podopiecznych

• każdy dom przeznaczony jest dla 14 
młodych mieszkańców

• najwięcej domów w powiecie wło-
cławskim i Włocławku (8 placówek)
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Mózg to najbardziej skomplikowa-
ny narząd, od którego prawidłowego 
funkcjonowania zależy cała reszta or-
ganizmu. Nauka wciąż bada go i odkry-
wa coraz to nowe ciekawostki. Warto 
wiedzieć, jak pracuje ten organ, jakie 
zachodzą w nim procesy i z czego się 
składa. Nie każdy lubi jednak czytać 
prace naukowe, zawierające często 
niezrozumiałe dla większości pojęcia.  
I tu właśnie pojawiają się dr Hana Roš 
i dr Matteo Farinella, którzy w swojej 
publikacji próbują w zrozumiały sposób 
przedstawić czytelnikom podstawowe 
wiadomości na temat ludzkiego mózgu.

Podróż do      wnętrza mózgu

Zastanawialiście się kiedyś, w jaki 
sposób najprościej byłoby poznać 
działanie naszego mózgu oraz 
dowiedzieć się wszystkiego o jego 
budowie? Może najlepiej byłoby 
odbyć podróż do wnętrza głowy 
i sprawdzić wszystko samemu? 
Teraz to możliwe! Na szczęście 
nie musicie tam wchodzić sami, 
ale dzięki „Neurokomiksowi” mo-
żecie przeżyć tę niecodzienną po-
dróż wraz z głównym bohaterem 
komiksu, którego autorami jest 
dwoje naukowców: dr Hana Roš 
oraz dr Matteo Farinella.

MAGdALEnA WÓJCIK

KULTURA

Tytułową kobietą w oknie jest Anna 
Fox. Jest to bohaterka godna thrillera, 
cierpi bowiem na agorafobię, czyli lęk 
przed otwartą przestrzenią, z tego po-
wodu całe dnie spędza w domu, przed 
telewizorem bądź w internecie. Z wielkim 
zamiłowaniem oddaje się również obser-
wowaniu sąsiadów za pomocą aparatu 
fotograficznego. Najbardziej interesuje 
się nową w tej okolicy rodziną Russellów.

Pierwszy akt tej powieści nie zaskakuje. 
Chyba każdy czytelnik domyśli się, że bo-
haterka stanie się świadkiem wydarzenia 
o charakterze 
kryminalnym. 
Tak też się 
dzieje. Anna 
sama nie wie, 
co tak napraw-
dę widziała, 
ale wyglądało 
to na morder-
stwo. Czytelnik 
wie tyle co bo-
haterka, a więc 
też powinien 
pozostać w sta-
nie niepewno-
ści, a jednak 
tak nie jest. 
Schematycz-
ność fabularna 
podpowiada, 
iż to Anna ma rację,  
a w błędzie jest 
policja. Gdy 
nawet okazuje 
się, iż rzekoma ofiara morderstwa żyje, 
to i tak będziemy doszukiwać się jakie-
goś podstępu.

„Kobieta w oknie” to thriller, który 
ma kilka mocnych punktów zwrotnych, 
ale i tak jest przewidywalny. Także wątek 

A. J. Finn „Kobieta w oknie”
„Kobieta w oknie” to debiutancka powieść amerykańskiego pisarza 
ukrywającego się pod pseudonimem A. J. Finn. Ta pozycja była mocno 
promowana na naszym rynku księgarskim. Podobno to piekielnie 
wciągający thriller, który powinien stać się obowiązkową lekturą dla 
każdego miłośnika gatunku, taka przynajmniej zapowiedź znajduje 
się na okładce. A jaka jest prawda?

AGnIESZKA PIETRZyK związany z przeszłością Anny oraz sam 
finał nie zaskakują. Czy warto więc sięgnąć 
po tę pozycję i czy jest w niej coś zasługują-
cego na większą uwagę? Na pewno warto, 
bo książkę dobrze się czyta, a to dzięki 
sprawnej konstrukcji fabularnej. Mó-
wiąc inaczej, momenty zwrotne pojawiają 
się w odpowiednich miejscach książki. 
Dużym plusem powieści jest także jej 
klimat biorący się z uwięzienia w jednej 
przestrzeni, zamknięcia przez chorobę. 
Anna snuje się po domu, pije duże ilości 
alkoholu, bierze leki, śpi, ogląda telewizję 
i tak w koło. Te opisy mogą chwilami mę-
czyć, ale bez wątpienia tworzą atmosferę 

i dają obraz oso-
by cierpiącej 
na agorafobię. 

D o b r y m 
pomysłem bę-
dzie sięgnięcie 
po wersję dźwię-
kową „Kobiety 
w oknie”. Książ-
ka napisana jest 
bowiem w nar-
racji pierwszo-
osobowej, a więc 
lektorka Ewa 
Abart wciela się 
w rolę Anny Fox 
i robi to dobrze. 
Za sprawą jej 
interpretacji, 
jak również inte-
resującego głosu 
możemy wnik-
nąć w klimat 
książki i emocje 

bohaterki. ■
Audiobook: A. J. Finn, „Kobieta w oknie”,  

tłumaczenie Jacek Żuławnik, Biblioteka Akustycz-

na, 2018, czyta Ewa Abart, czas nagrania: 11 godz. 

38 min.
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Johan Theorin „Smuga krwi”

Johan Theorin zabiera nas na bajkową wyspę 
Olandia, gdzie życie toczy się sennie i gdzie wciąż 
wierzy się w elfy i trolle. Na Olandię do wyna-
jętego domu przyjeżdża Per Morner. Chce tam 
spędzić kilka spokojnych tygodni z dwójką dzieci. 
Niestety, nie będzie to czas sielanki i to nie tylko 
z powodu choroby córki, która niebezpiecznie 
się rozwija, zagrażając jej życiu. Per przywozi 
do domu letniskowego także swojego schoro-
wanego ojca, któremu spaliło się studio filmowe. 
Gdy okazuje się, że w tym pożarze zginęło dwoje 
ludzi, Per zaczyna prowadzić śledztwo, chcąc 
ustalić w co był zamieszany jego ojciec. 

Zagadka kryminalna nabiera tempa powoli i dopiero w połowie książki 
zaczyna wciągać. Na początku na plan pierwszy wybija się warstwa oby-
czajowa i ona też zaciekawia, bo Szwedzi tacy zwyczajni wcale nie są. Mają 
mroczne tajemnice i chętnie dają upust swoim potrzebom, nie zważając 
na moralność, no i wierzą w nadprzyrodzone siły. Obecność elfów i trolli 
w pierwszej chwili może czytelnika zdziwić, sięgnął przecież po kryminał. 
Wraz z rozwojem fabuły wątek nadprzyrodzony toczący się obok zagadki 
kryminalnej staje się jednak dodatkową atrakcją książki. Polecam. ■

Audiobook: Johan Theorin, „Smuga krwi”, tłumaczenie Barbara Matusiak, Wydaw-

nictwo Czarne, czyta Andrzej Mastalerz, czas nagrania 12 godz. 41 min.

Nina Majewska-Brown  „Grzech”

Ola przyjeżdża z nastoletnią córką do małej 
wsi nad jeziorem. Nie są to zwykłe wakacje, bo-
haterka bowiem ma nadzieję rozwiązać tajem-
nicę sprzed lat, jednocześnie odzyskać spokój 
i bliską osobę. Już na samym początku okazuje 
się, że nie będzie to łatwy pobyt, w niepozornej 
wsi mają miejsce akty wandalizmu, a potem do-
chodzi nawet do porwania i morderstwa. Ola i jej 
córka również znajdą się w niebezpieczeństwie.

W tej powieści nie jest wcale najważniejsza 
tajemnica głównej bohaterki, ani odpowiedź 
na pytanie, kto zabił. To nie warstwa obyczajowa 
przykuwa uwagę czytelnika, a głównie marze-

nia i frustracje młodych kobiet mieszkających we wsiach, z dala od dużych 
metropolii. Na uwagę zasługują też barwnie i wiarygodnie nakreślone 
sylwetki tworzące małą społeczność, którym autorka nie pożałowała rysu 
groteskowego. ■

Audiobook: Nina Majewska-Brown, „Grzech”, Dom Wydawniczy Rebis, 2017, czyta Mag-

dalena Schejbal, czas nagrania 9 godz. 35 min.

Agnieszka Pietrzyk 
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Bohaterem komiksu jest mężczyzna, którego 
spotykamy w chwili zauroczenia piękną kobietą. 
Niespodziewanie zostaje on przeniesiony do zupeł-
nie innego, mogłoby się wydawać odległego, świata, 
którym okazuje się być mózg. Bohater przemierza 
las neuronów, odbywa podróż w pęcherzykach 
synaps, ucieka przed potworami, które zaburzają 
pracę neuroprzekaźników oraz ratuje psa Pawłowa 
(tak, tego ze słynnego eksperymentu). W wędrów-
ce poprzez tę niezwykłą „krainę” pomagają mu 
pionierzy z dziedziny neurologii, którzy tłumaczą 
zachodzące zjawiska i pomagają mężczyźnie wrócić 
do swojego świata. 

Komiks został wydany z dbałością o estetykę, 
w twardej okładce, której grafika na wstępie zachęca 
czytelnika. W środku zaś czekają na nas czarno-bia-
łe ilustracje, wyglądające jakby ktoś nie do końca 
zadbał o szczegóły, jednak znakomicie wpisujące 
się w zawartą treść. Porównania, które występu-
ją w treści, np. neuronowy las, jaskinia pamięci, 
nie tylko pozwalają lepiej zilustrować czytelnikowi 
poszczególne zagadnienia naukowe. Sprawiają 
również, że całość nabiera charakteru niezwykle 
ciekawej opowieści, w którą mamy ochotę się za-
głębiać, by poznać dalsze losy bohatera.

Przedstawienie zagadnień naukowych w formie 
komiksowej to na pewno zjawisko nowe. Czy jednak 
skuteczne? Jestem pewna, że tak, gdyż czytelnik 
szybciej będzie w stanie przyswoić wiedzę, któ-
ra przekazana jest w sposób ciekawy i obrazowy. 
I choć z „Neurokomiksu” nie wyniesie wiele ktoś, 
kto światem neurologii zajmuje się nie od dzisiaj, 
to dla laików będzie on doskonałym źródłem pod-
stawowej wiedzy, a może nawet impulsem do jej 
poszerzenia. ■
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Galopujące serce

Jana (Lena Klenke) ma wrodzoną wadę serca. Przeciwstawiając się losowi, 17-latka co chwilę po-
dejmuje niebezpieczne wyzwania i pakuje się w nowe kłopoty. Pewnej nocy zostaje znaleziona 
przez policję i przewieziona do szpitala, gdzie lekarze walczą o jej życie. Jedyne, co pamięta z całego 

zdarzenia, to czarnego konia, który stał nad nią, gdy traciła przytomność. 

Jana jest jak większość nastolatek w jej 
wieku, jeździ na rowerze, chodzi do szkoły 
i często pakuje się w kłopoty. Jest jednak coś, 
co wyróżnia ją spośród innych: choroba, 
przez którą nie może nadwyrężać swojego 
organizmu, musi unikać dużego wysiłku 
oraz stresu. Po ostatniej akcji ratującej ży-
cie lekarze ostrzegają, że kolejnym razem 
może się to nie udać. Jedyną szansą na po-
wrót do zdrowia jest ryzykowna operacja, 
na którą namawiają ją matka oraz lekarz. 
Dziewczyna jednak nie chce o niej słyszeć, 
zamiast tego co chwilę naraża się na nie-
bezpieczeństwo.

Pewnego dnia, podczas przejażdżki ro-
werem, Jana trafia do stajni, gdzie spotyka 
konia ze swoich wspomnień – Rock My 
Heart. Nieokiełznany, młody ogier pełnej 
krwi angielskiej, z którym nie może sobie 
poradzić jego właściciel Paul Brenner (Die-
ter Hallervorden). Szybko okazuje się, że na-
stolatka i zwierzę doskonale się rozumieją 
i tworzą zgrany duet. Trener proponuje 
Janie, by dała się szkolić i wystartowała 
w zawodach, ma on w tym swój interes, 
jednak nie wspomina o nim podopiecznej. 
Po namyśle dziewczyna zgadza się, mimo 

że wie, jak wielkie ryzyko niesie to dla jej 
zdrowia. Postanawia jednak ukrywać przed 
mężczyzną swoją dolegliwość.

Film przedstawia historię poważnej 
choroby, z którą musi zmagać się nasto-
letnia dziewczyna, pragnąca żyć normal-
nie. Rodzice nie są w stanie zrozumieć jej 
decyzji w sprawie rezygnacji z operacji. 
Jej jedynym powiernikiem staje się Samy 
(Emilio Moutaoakkil), chłopak cierpiący 
na to samo schorzenie. To jemu Jana przy-
znaje się do wzięcia udziału w zawodach. 
I choć nie popiera on tego pomysłu, wspiera 
przyjaciółkę na każdym kroku.

„Rock My Heart” (reż. Hanno Olderdis-
sen) to historia wzruszająca pod wieloma 
względami. Piętno choroby nie ciąży tylko 
na nastolatce, ale również na jej bliskich, 
którzy ze wszystkich sił pragną jej pomóc, 

MAGdALEnA WÓJCIK
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KULTURA

Ciemno, 
prawie noc

„Ciemno, prawie noc”, film bę-
dący adaptacją powieści Joan-
ny Bator, jest mrożącym krew 
w żyłach kryminałem. Reżyser 
Borys Lankosz przenosi nas do 
zasnutego mgłą Wałbrzycha, 
gdzie dochodzi do serii tajem-
niczych zniknięć dzieci. 

Główna bohaterka – Alicja Tabor (w tej 
roli Magdalena Cielecka) – jest dziennikar-
ką, która ma stworzyć reportaż z tej dziwnej 
i niewyjaśnionej sprawy. Jak potoczą się jej 
losy i czy uda się rozwiązać zawiłą zagadkę, 
przy której nawet policja okazuje się bez-
silna? Odpowiedź na wszystkie nurtujące 
pytania znajdziemy już na ekranach.

Dodatkowym atutem kryminału 
jest z całą pewnością obsada aktorska,  
m.in.: Marcin Dorociński, Aleksandra Ko-
nieczna, Piotr Fronczewski, Roma Gąsio-
rowska, Dawid Ogrodnik czy Dorota Kolak. 
To tylko niewielka część tej niesamowitej 
obsady, której obecność zwiastuje napraw-
dę dobre kino. ■

Weronika Wójcik

choć nie zawsze w skuteczny sposób. 
To również opowieść o miłości dwojga 
młodych ludzi, których połączyła choro-
ba, choć to ona w każdej chwili może ich 
rozdzielić. W końcu, to ukazanie niezwykłej 
więzi, jaka może zaistnieć między człowie-
kiem i zwierzęciem. Każdy aspekt filmu 
sprowadza się do tego samego – miłości, 
zaufania i wybaczenia. Zauważamy te uczu-
cia na wielu płaszczyznach i uświadamiamy 
sobie, jak wielką mają moc. 

Jeśli lubicie filmy mówiące o prawdzi-
wym, jednak nie zawsze łatwym życiu co-
dziennym, to „Rock My Heart” jest właśnie 
dla was. Warto obejrzeć i przekonać się, 
jak potoczą się losy Jany. Czy jej przygoda 
na końskim grzbiecie okaże się dla niej 
zgubna, a tempo zabójcze? ■
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KULTURA

FILM FABULARNY
• nagroda główna: „Mam na imię Pietia” 
(reż. Daria Binevskaya)

FILM DOKUMENTALNY
• nagroda główna: „Połączeni” (reż.  
Aleksandra Maciejczyk)

• wyróżnienia:
„Projektanci” (reż. Otoxo Productions)
„Znak miłości” (reż. Elad Cohen, Iris 
Ben Moshe)
„Szczęśliwi razem” (reż. Yen Kung Kuo)
„Fale uderzeniowe” (reż. Kineret Hay-
-Gillor)

FILM AMATORSKI
• nagroda główna: „Superhero” (reż.  
Dariusz Janiczak)

• wyróżnienie: „Kolor życia” (reż.  
Michael Njoroge).
Film „Superhero” został doceniony po-

dwójnie – przyznano mu także nagrodę 
jury młodzieżowego. Publiczność wyróż-
niła także film „Rycerz Stefan” w reżyserii 
Agnieszki Kozaczki-Gralak. ■

Źródło: integracjatyija.pl

Europejski Festiwal Fil-
mowy „Integracja Ty i Ja” 
to wiele niezwykłych 

spotkań i jeszcze więcej po-
zytywnego przekazu prosto 
z ekranu. Które z festiwalo-
wych propozycji doczekały 
się wyróżnienia?

Motyle 2019 
przyznane
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Swobodna atmosfera, twórczość i kreatywność na pierw-
szym planie, angażujące aktywności, przyjazna przestrzeń  
do wymiany myśli, piękno nadmorskiej miejscowości  

– to wszystko czekało na uczestników Ogólnopolskich Integra-
cyjnych Warsztatów Artystycznych w Łazach. 

Dzieło przemówiło

Organizatorzy, czyli koszalińskie koło 
PSONI, jak co roku przygotowali dla uczest-
ników szerokie spektrum warsztatów o twór-
czym charakterze, namioty tematyczne 
prezentujące nowatorskie techniki plastycz-
ne, projekcje filmowe i wiele innych atrakcji. 
W tegorocznej edycji wydarzenia wzięło 
udział około 500 osób z 15 województw.

– Spływają do nas niezwykle ciepłe 
i życzliwe słowa podziękowań za stworze-
nie wyjątkowej atmosfery, która sprzyjała 
integracji w szerokim tego słowa znaczeniu. 
Nawiązała się sieć przyjaźni między zapro-
szonymi placówkami. Integracyjny aspekt 
tegorocznych warsztatów Artystycznych przewijał się we wszystkich zaplanowa-
nych przez nas działaniach – podkreśla Dorota Dzikowska, instruktor terapii WTZ  
nr 2 przy PSONI Koło w Koszalinie. ■

Pełną relację z XVII Ogólnopolskich Warsztatów Artystycznych w Łazach znaleźć można  

na razemztoba.pl.

Red.
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Za nami siódma edycja najbardziej literackiego wydarzenia 
w Elblągu. Festiwal Literatury Wielorzecze  to jak zawsze 
dni pełne kultury i emocjonujących spotkań.

Słowo, obraz, dźwięk 

– Ideą Festiwalu Literatury Wielorzecze jest mówienie różnymi sposobami o rze-
czach, które są ważne nie tylko w sferze kultury i sztuki, ale również społecznie. Za-
zwyczaj to się pięknie zazębia, a tym samym efekty spotkań z twórcami, tworzywem 
i odbiorcami bywają bardzo zaskakujące – zaznacza Dominika Lewicka-Klucznik.

Ambicją organizatorów wydarzenia, czyli Stowarzyszenia Alternatywni, było do-
tarcie z literaturą do jak największej grupy odbiorców: w każdym wieku i z różnymi 
preferencjami.  W przeciągu czterech dni wypełnionych spotkaniami autorskimi, 
warsztatami, panelami dyskusyjnymi i wieloma innymi atrakcjami udało się ten cel 
zrealizować – każdy uczestnik mógł znaleźć coś dla siebie. ■

Projekt „VII Festiwal Literatury Wielorzecze” jest realizowany przy współudziale finansowym Samo-

rządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Miasta Elbląg i Fundacji PZU. Partnerem wydarzenia jest 

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.

Red.

PATRONAT
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– Z zasiłku opiekuńczego mogą ko-
rzystać osoby opłacające obowiązkowe 
bądź dobrowolne składki na ubezpie-
czenie chorobowe. Zasiłek opiekuńczy 
na chorego rodzica przysługuje na-
wet wtedy, gdy z nim nie mieszkamy, 
ale przez ten czas faktycznie będziemy 
sprawować nad nim opiekę. Co więcej, 
możemy skorzystać z zasiłku opiekuń-
czego także wówczas, gdy rodzic mieszka 
z kimś innym, ale domownicy chorego 
rodzica są również osobami chorymi, 
niezdolnymi fizycznie lub psychicznie 
do zapewnienia opieki na czas choroby 
rodzica – wyjaśnia Anna Ilukiewicz, 
regionalny rzecznik prasowy ZUS wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego.

Aby móc zająć się chorym rodzicem, 
lekarz musi wystawić zaświadczenie le-
karskie, zawierające dane osoby chorej, 
osoby opiekującej się oraz okres, w któ-
rym będziemy sprawować opiekę. Za-
świadczenie lekarskie razem z drukiem 
Z-15 B należy dostarczyć do pracodawcy. 
Warunkiem do uzyskania wypłaty zasił-
ku opiekuńczego jest wspólne prowa-
dzenie gospodarstwa domowego razem 

PRAWO

Zasiłek opiekuńczy przysługuje nie tylko na chore dziecko, ale można z niego skorzystać także 
w sytuacji, gdy naszego wsparcia i pomocy w chorobie potrzebuje rodzic. W ciągu roku ka-
lendarzowego przysługuje 14 dni zasiłku z tytułu sprawowania opieki nad chorym rodzicem.

Opieka nad chorym rodzicem

z chorą osobą w okresie, na jaki zosta-
ło wystawione zwolnienie lekarskie. 
Miejsce sprawowania opieki może być 
w miejscu zamieszkania osoby chorej 
lub w miejscu zamieszkania pracownika. 
Świadczenie zostanie wypłacone, gdy 
poza pracownikiem w gospodarstwie 
domowym nie ma innych członków 
rodziny, którzy mogą zapewnić opiekę 
choremu. Jeśli rodzice osoby ubezpie-
czonej mieszkają razem, ale jeden z nich 
jest schorowany lub wiek nie pozwala 
mu na opiekę nad potrzebującym współ-
małżonkiem, pracownik może otrzymać 
zasiłek opiekuńczy.

Okres, na jaki przysługuje zasiłek 
opiekuńczy, to 14 dni w ciągu roku ka-
lendarzowego, niezależnie od liczby 
osób uprawnionych do tego zasiłku 
i członków rodziny wymagających opie-
ki. Ten okres jest wliczany do 60-dnio-
wego limitu zasiłku opiekuńczego 
przysługującego na dziecko do ukoń-
czenia 14 lat. Zasiłek wypłacany jest 
w wysokości 80 proc. przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia wypłacone-
go pracownikowi za okres 12 miesięcy 

poprzedzających miesiąc, w którym po-
wstała konieczność sprawowania opieki. 
Zasiłek opiekuńczy przysługuje za każdy 
dzień na jaki wystawione jest zwolnienie 
lekarskie, nawet jeśli są to dni ustawowo 
wolne od pracy.

– Warto wiedzieć, że zasiłek opie-
kuńczy przysługuje nie tylko na chore 
dziecko do 14. roku życia czy chorych 
rodziców, ale też na innych członków 
rodziny. Według przepisów o ubezpie-
czeniu chorobowym za członków ro-
dziny uważa się małżonka, rodziców, 
teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo 
oraz dzieci w wieku ponad 14 lat, jeżeli 
pozostają we wspólnym gospodarstwie 
domowym z ubezpieczonym w okresie 
sprawowania opieki – wyjaśnia rzecz-
niczka.

Zasiłek opiekuńczy nie przysłu-
guje: 

• za okresy, w których ubezpieczony 
zachowuje prawo do wynagrodzenia 
na podstawie przepisów szczególnych,

• w okresie przebywania na urlopie 
bezpłatnym lub urlopie wychowawczym,

• w okresie tymczasowego aresztowania 
lub odbywania kary pozbawienia wolno-
ści, z wyjątkiem przypadków, w których 
prawo do zasiłku wynika z ubezpiecze-
nia chorobowego osób wykonujących 
odpłatnie pracę na podstawie skierowa-
nia do pracy w czasie odbywania kary 
pozbawienia wolności lub tymczasowe-
go aresztowania,

• za okres objęty zaświadczeniem lekar-
skim, w przypadku wykonywania w czasie 
zwolnienia lekarskiego pracy zarobko-
wej albo wykorzystywania zwolnienia 
lekarskiego od pracy niezgodnie z celem 
tego zwolnienia, co zostało stwierdzone 
w trakcie kontroli prawidłowości wyko-
rzystywania zwolnień lekarskich od pracy 
przeprowadzanej przez płatnika zasiłku. ■

ZUS
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Rada Ministrów ustaliła, że w 2020 roku 
minimalne wynagrodzenie za pracę będzie 
wynosiło 2600 złotych. To 350 złotych wię-
cej niż wynosi minimalna pensja w bieżą-
cym roku (2250 złotych), co oznacza wzrost 
o 15,6 proc.

Powiązana z wysokością minimalnej 
pensji stawka godzinowa została ustalona 
na poziomie minimum 17 złotych.

Jak informuje Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej, wzrost płacy 
minimalnej to nie jedyne zmiany, które 

PRAWO

Rada Ministrów przy-
jęła rozporządzenie 
w sprawie minimalne-

go wynagrodzenia za pracę 
w 2020 roku. W przyszłym 
roku minimalne pensje wzro-
sną do poziomu 2600 złotych, 
a stawka godzinowa wyniesie 
17 złotych.

Płaca minimalna w górę

dotyczą minimalnych wynagrodzeń, a które 
zaplanowano na przyszły rok. W 2020 roku 
wchodzą w życie przepisy, które zakładają 
rozszerzenie katalogu składników wyna-
grodzenia, które nie są uwzględniane przy 
obliczaniu wysokości minimalnej pensji. 

Od stycznia do minimalnej pensji nie będzie 
już wliczany dodatek za staż pracy. 

Podane kwoty minimalnego wyna-
grodzenia i stawki godzinowej to kwoty 
brutto.■

Źródło: MRPIPS
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Zmiany w bankowości

– Nie wystarczy już, samo podanie 
loginu i hasła. Od 14 września musimy 
podać hasło i dodatkowo w autoryzo-
wanej aplikacji banku wstukać kod 
albo użyć odcisku palca – wyjaśnia 
w rozmowie z agencją Newseria Biznes 
Tomasz Klecor, partner w Kancelarii 
Legal Geek.

Klienci powinni być gotowi, że przy 
płatnościach kartą albo logowaniu 
do konta bank będzie wymagać od nich 
czegoś więcej niż do tej pory. Z drugiej 
strony powinni też uważać na wiado-

14 września br. zmienił się sposób autoryzacji transakcji i  logowania się  
do banku. Klient musi się logować z wykorzystaniem tzw. silnego uwierzytelniania,  
czyli poza podaniem hasła potrzebna jest dodatkowa weryfikacja. To samo doty-

czy realizowania większości płatności kartowych, szczególnie tych powyżej 50 euro. Zmiany 
nie powinny przysporzyć problemów klientom bankowości, mają za to ograniczyć liczbę 
oszustów i wyłudzeń.

mości od oszustów podszywających się 
pod banki. Ci wykorzystują zmienia-
jące się przepisy do własnych celów.

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe, 
czyli tzw. silne uwierzytelnianie, ma 
przede wszystkim ograniczyć liczbę 
wyłudzeń i fraudów – oszukańczych 
transakcji zlecanych przez osoby, któ-
re w jakiś sposób weszły w posiada-
nie telefonu komórkowego czy karty 
płatniczej klienta banku i próbują się 
pod niego podszyć. 

Kolejna zmiana to rozszerzona od-

powiedzialność banku za nieautoryzo-
wane płatności. Do tej pory zaczynała 
się ona od kwoty 150 euro, choć od tej 
zasady istniały pewne wyjątki. Obec-
nie odpowiedzialność banku w takich 
przypadkach będzie zaczynać się już 
od równowartości 50 euro.

Zmiany obejmują wszystkie kraje 
UE. Wynikają one z unijnej dyrektywy 
PSD2, czyli drugiej dyrektywy dotyczą-
cej świadczenia usług płatniczych. ■

Oprac. Red.

Źródło: newseria.pl
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Jednym z warunków uzyskania tego 
specjalnego świadczenia jest posiadanie 
orzeczenia o niezdolności do samodziel-
nej egzystencji. Osoby, które nie posia-
dają tego orzeczenia będą kierowane 
na badanie do lekarza orzecznika ZUS. 
Szacuje się, że w całym kraju jest 850 tys. 
osób uprawnionych, natomiast w woje-
wództwie warmińsko-mazurskim łącz-
nie 31,5 tys. (z oddziału ZUS w Elblągu  
10 tys. osób, z oddziału ZUS w Olsztynie 
21,5 tys.).

– Świadczenie nie będzie przyzna-
wane „z urzędu”, a jedynie na wniosek. 
Wnioski przygotowane przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych już zosta-
ły udostępnione naszym klientom 
i są łatwe do wypełnienia. Bez względu 
na to, w jakiej formie i kiedy wpłynęły 
lub wpłyną do nas wnioski o świadczenie 
500+, będziemy je rozpatrywać z po-
czątkiem października – mówi Anna 
Ilukiewicz, rzecznik ZUS w województwie 
warmińsko-mazurskim.

Na świadczenie uzupełniające mogą 
liczyć osoby, które ukończyły 18 lat i są 
niezdolne do samodzielnej egzystencji, 
a która została stwierdzona orzecze-
niem o niezdolności do samodzielnej 
egzystencji lub całkowitej niezdolności 
do pracy i niezdolności do samodzielnej 
egzystencji. Orzeczenie to musi w dniu 
składania wniosku być ważne, tzn. 
że nie upłynął jeszcze okres, na który 
została stwierdzona niezdolność do sa-
modzielnej egzystencji. O dodatek mogą 
też starać się emeryci, zwłaszcza ci, któ-
rzy ukończyli 75. rok życia. Są to osoby, 
które dostają co miesiąc z ZUS dodatek 
pielęgnacyjny. Nie oznacza to automa-
tycznego uznania za osobę niezdolną 
do samodzielnej egzystencji. Część osób 
musi zostać przebadana przez lekarzy 
orzeczników ZUS, by ustalić, czy są 
niezdolne do samodzielnej egzysten-

Od 2 września można składać wnioski o świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej 
egzystencji (nazwane popularnie „500+ dla niepełnosprawnych”). Jest to specjalny for-
mularz ESUN dostępny w każdej placówce ZUS oraz na stronie internetowej. 

Jak złożyć wniosek  

cji. Do wniosku ESUN można dołączyć 
dokumentację medyczną oraz wszystkie 
dokumenty, które mogą mieć wpływ 
na wydanie orzeczenia. Osoby posia-
dające orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności także powinny do-
łączyć je do wniosku.

– Decyzje w sprawie świadczenia uzu-
pełniającego będą wydawane w ciągu  
30 dni od wyjaśniania ostatniej okolicz-
ności niezbędnej do jej wydania. W ciągu 
pierwszych dwóch miesięcy od wejścia 
w życie tego przepisu ZUS będzie miał 
nieco wydłużony termin na wydanie 
decyzji. Spodziewamy się dużej licz-
by wniosków w tym czasie. Tak więc 
na wydanie decyzji w sprawie wniosków 

złożonych do 30 listopada 2019 r. ZUS 
będzie miał nie 30, a 60 dni, również 
od wyjaśnienia ostatniej okoliczno-
ści niezbędnej do wydania tej decyzji  
– dodaje Ilukiewicz.

Maksymalna wysokość świadczenia 
będzie wynosić 500 zł netto. Od tej kwoty 
nie będzie odprowadzany podatek ani 
składka zdrowotna. Żeby otrzymać do-
datkowe pieniądze, emerytura lub renta 
brutto razem z najwyższą kwotą dodatku 
nie może łącznie przekroczyć 1600 zło-
tych. Dla przykładu: jeśli ktoś pobiera 
emeryturę, rentę lub inne świadczenie 
finansowane ze środków publicznych 
i łączna kwota brutto tych świad-
czeń wynosi więcej niż 1100 złotych,  
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lecz nie przekracza 1600 złotych, to wy-
sokość świadczenia uzupełniającego 
będzie odpowiednio niższa niż 500 zło-
tych. Po prostu będzie to różnica mię-
dzy kwotą 1600 złotych a wysokością 
brutto emerytury, renty lub sumy tych 
świadczeń jakie ma osoba wnioskująca 
o dodatek. Działa tutaj zasada „złotówka 
za złotówkę”.

Jeśli ktoś ma decyzję ZUS o emery-
turze w wysokości 1220 złotych brutto 
i spełnia pozostałe niezbędne warun-
ki, to jego świadczenie uzupełniają-
ce wyniesie 380 złotych, aby w sumie 
było 1600 zł. Ponowne ustalenie prawa 
do świadczenia uzupełniającego lub jego 
wysokości nastąpi w przypadku, gdy 
zmianie ulegną okoliczności dotyczące 
jego ustalenia.

Różnice między niezdolnością 
do samodzielnej egzystencji a nie-
pełnosprawnością

Chociaż potocznie mówi się o nim 
„500+ dla niepełnosprawnych”, to jed-
nak nie stopień niepełnosprawności 

decyduje o jego przyznaniu.
Na co dzień często mylimy niepeł-

nosprawność z niezdolnością do samo-
dzielnej egzystencji, są to zupełnie różne 
pojęcia. O zakwalifikowaniu do tych 
grup decydują odmienne przesłanki, 
różny jest ich podział na stopnie, mają 
zupełnie odrębne podstawy prawne 
i nie wywołują takich samych skutków.

Niezdolność do samodzielnej eg-
zystencji oznacza naruszenie spraw-
ności organizmu uniemożliwiające 
zaspokajanie bez pomocy innych osób 
podstawowych potrzeb życiowych, 
za które uważa się przede wszystkim 
samoobsługę, poruszanie się i komu-
nikację. O tym, czy ktoś jest niezdolny 
do samodzielnej egzystencji decyduje 
lekarz orzecznik ZUS i to on wydaje 
stosowne orzeczenie.

Inaczej jest w przypadku orzeczeń 
o niepełnosprawności i jej stopniu, 
które wydają zespoły ds. orzekania 
o niepełnosprawności. Niepełno-
sprawność związana jest z narusze-
niem sprawności organizmu, ale także 
z utrudnieniem, ograniczeniem bądź 
niemożnością wypełniania ról społecz-
nych. Ma trzy stopnie: znaczny, umiar-
kowany i lekki. O tym, do której z tych 

grup zostaniemy zaliczeni decydują 
powiatowe (miejskie) zespoły do spraw 
orzekania o niepełnosprawności.

Aby otrzymać świadczenie uzupeł-
niające, należy posiadać ważne orze-
czenie o niezdolności do samodzielnej 
egzystencji, wydane przez lekarza 
orzecznika ZUS. Osoby, które chcą 
otrzymać wsparcie a nie posiadają ta-
kiego orzeczenia, powinny do wniosku 
o świadczenie dołączyć dokumentację 
medyczną oraz inne dowody ważne dla 
wydania orzeczenia.

Mogą to być na przykład: karta ba-
dania profilaktycznego, dokumentacja 
z rehabilitacji leczniczej lub zawodowej 
oraz zaświadczenie o stanie zdrowia 
(wydane przez lekarza nie wcześniej 
niż miesiąc przed złożeniem wniosku).

Musimy pamiętać, że orzeczenie 
lekarza orzecznika ZUS o niezdolno-
ści do samodzielnej egzystencji jest 
równoznaczne z orzeczeniem o stop-
niu niepełnosprawności. Natomiast 
nigdy nie jest na odwrót. To, że posia-
damy orzeczenie o niepełnosprawności 
nie oznacza, że otrzymamy świadczenie 
– o tym zadecyduje lekarz orzecznik 
ZUS. ■

ZUS

Uwaga! Oszuści na 500+

Nowa metoda oszustów – pomoc przy wypełnieniu 
wniosków o 500+ dla osób niezdolnych do samo-
dzielnej egzystencji.

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych otrzymał informację, że u naszych 
klientów pojawiły się osoby, które proponowały pomoc w wypełnieniu wniosku 
o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. 
W zamian żądali pieniędzy oraz okazania dowodu osobistego – informuje ZUS.

Pracownicy ZUS nie odwiedzają swoich klientów w domach. Wyjątkiem jest 
kontrola wykorzystywania zwolnienia lekarskiego, jednak w tym przypadku 
kontrolerzy powinni posiadać specjalną legitymację. Nigdy także podczas 
takiej wizyty nie pobierają żadnych pieniędzy.

Bezpłatną pomoc przy wypełnianiu wniosków o świadczenie spe-
cjalne oferują pracownicy ZUS we wszystkich placówkach Zakładu. 
O każdej próbie oszustwa należy niezwłocznie powiadomić policję. Jeżeli 
mamy wątpliwość co do tożsamości osoby podającej się za pracownika ZUS, 
można zadzwonić do Zakładu i poprosić o weryfikację.
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Wirtualna rozgrywka bez ograniczeń

Gry stały się wszechobecne i bardzo popularne. I choć wielu w dzieciństwie słyszało od ro-
dziców, że granie jest niezdrowe i źle na nas wpływa, to mały jest procent osób, które dziś 
po żadną grę nie sięga. „CD-Action” zrobiło krok w kierunku tego, by gry były dostępne 

dla wszystkich.

mogące wywołać epilepsję fotogenną).
Każda z wymienionych rzeczy nie jest 

kwestią skomplikowaną i jeśli tylko twórca 
będzie pamiętał o jej uwzględnieniu od po-
czątku, nie powinny one być przeszkodą 
przy powstawaniu produkcji. To jednak 
może stanowić główny problem. Pomy-
słodawcy nie myślą w pierwszej kolejno-
ści o przystosowaniu gry dla wszystkich. 
Ważniejsze jest dla nich, by była ona do-
bra, wyglądała jak należy i przyciągnęła 
jak największą liczbę odbiorców. Jedna 
z osób wypowiadających się w artykule 
„CD-Action” zwraca uwagę, że może gdyby 
w czasie testów poszczególnych tytułów 
były one sprawdzane pod względem przy-
stosowania dla osób z niepełnosprawno-
ściami, problem mógłby się choć w pewnym 
stopniu rozwiązać.

Duży odzew, zarówno na artykuł, 
jak i na list, padł ze strony społeczności 
graczy, którzy licznie wypowiadali się 
w komentarzach. Jak zawsze zdania były 
podzielone i choć większość stanowiły głosy, 
które w pełni popierają sprawę, to znaleźli 
się i tacy, którzy uważali, że są to tylko zbęd-
ne rzeczy, które mogą „zepsuć” daną grę.  
Jak się również okazało,  jest wiele osób, 

które uważają (mimo że problemy z niepeł-
nosprawnością ich nie dotyczą), że bardzo 
duża część zmian przydałaby się również 
im. Należy zauważyć, że nie są to rozwią-
zania stale obecne w grze (o co martwią się 
niektórzy internauci), a jedyne opcje, które 
możemy włączać i wyłączać, kiedy tylko 
chcemy. Nie miałyby więc one wpływu 
na rozgrywkę przeciętnego gracza, a bardzo 
pomogłyby tym, którzy na dzień dzisiejszy 
nie mogą w pełni cieszyć się grą.

Środowisko gamingowe w Polsce wciąż 
się rozrasta, coraz więcej jest w nim graczy 
profesjonalnych, ale również tych, któ-
rzy próbują swoich sił jako streamerzy, 
testerzy lub po prostu lubią usiąść przed 
ekranem w wolnym czasie. Otwarty list, 
który powstał z inicjatywy „CD-Action” ma 
sprawić, że deweloperzy przy tworzeniu 
tytułów będą pamiętali o tym, aby były 
one dostosowane również do potrzeb gra-
czy z niepełnosprawnościami. Wdrożenie 
w projekt kilku dodatkowych aspektów 
nie powinno stanowić dla nich problemu, 
a sprawi, że każdy będzie mógł bez ogra-
niczeń cieszyć się wirtualną rozgrywką. ■

Oprac. Magdalena Wójcik

Źródło: cdaction.pl
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Na smartfonie w chwili znudzenia, pod-
czas spotkania z przyjaciółmi, przez internet 
ze znajomymi lub samotnie w domowym 
zaciszu – choć gry wywołują w nas cza-
sem sprzeczne emocje, potrafią na zmia-
nę relaksować i denerwować, to wracamy 
do nich, by choć na chwilę oderwać się 
od rzeczywistości.

Gracze bardzo często prowadzą między 
sobą potyczki, sprawdzają, który z nich 
jest lepszy w danym tytule, kto ma więcej  
osiągnięć, chwalą się nowym sprzętem 
i znajomością technicznych nowinek. Każdy 
jednak doskonale zdaje sobie sprawę, że tak 
naprawdę liczy się jedno – radość płynąca 
z wirtualnej rozgrywki.

Co jeśli nie każdy może cieszyć się gra-
mi w równym stopniu? To pytanie zada-
ło największe w Polsce pismo dla graczy 
„CD-Action”. W opublikowanym przez sie-
bie artykule „Nie trzeba wiele” przedstawia 
spojrzenie osób z niepełnosprawnościami 
na świat wirtualnych przygód oraz rozwią-
zania, które mogłyby pomóc im w pełni 
cieszyć się z rozgrywki. Artykuł odbił się 
głośnym echem, a „CD-Action” nie zaprze-
stało dalszych działań i wspólnie z najwięk-
szymi przedstawicielami rodzimych branż 
mediów oraz z rozmaitymi instytucjami  
(m. in. Polskim Stowarzyszeniem Osób Nie-
pełnosprawnych) wystosowało list otwarty 
do polskich twórców gier.

Treść listu zwraca uwagę na problemy, 
z którymi spotykają się osoby z niepełno-
sprawnościami w wielu grach, które nie-
stety uniemożliwiają czerpanie radości 
z rozgrywki lub w ogóle zagranie w dany 
tytuł. Wśród problemów, które najczę-
ściej stają na przeszkodzie, wymieniono 
m.in.: skomplikowane sterowanie, brak 
możliwości zmiany klawiszologii; przeka-
zywanie informacji tylko w jeden sposób 
(audio lub wideo); niemożność wyłącze-
nia QTE, brak stopniowania poziomu 
trudności; brak dbałości o kolorystykę 
(nieuwzględnianie ślepoty barw, błyski 
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Przez miasto na wózku

Na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej powstała nietypowa gra, która pozwala 
wcielić się w rolę osoby przemierzającej miasto na wózku inwalidzkim. Celem aplikacji jest 
uświadomienie zdrowym ludziom, z jakimi trudnościami w przestrzeni miejskiej każdego 

dnia mierzą się niepełnosprawni.
Twórcą gry jest Artur Petrzak, absol-

went kierunku mechatronika, pasjonat 
programowania. Stworzona przez niego 
aplikacja multimedialna była jednocze-
śnie jego pracą dyplomową. Pieczę nad 
nią sprawował dr inż. Sławomir Paśko, 
który sam część pracy badawczej poświę-
ca właśnie tematyce zdrowia. – Promotor 
zachęcił mnie do zrobienia rzeczy, która 
byłaby czymś więcej niż tylko zwykłym 
zaliczeniem pracy inżynierskiej. Zmie-
niłem pierwotne plany i postanowiłem 
stworzyć coś, co może przynieść korzyść 
konkretnym ludziom – podkreśla świeżo 
upieczony inżynier.

Struktura gry
Jednym z pierwszych etapów pracy 

nad projektem było zapoznanie się z opi-
niami osób niepełnosprawnych codzien-
nie pokonujących różnorodne bariery 
architektoniczne. Następnie przyszła 
pora na pracę programistyczną, czyli 
tworzenie zrębów aplikacji. Jak przyznaje 
autor pracy, to pisanie inteligentnych, 
przejrzystych algorytmów dało mu naj-
więcej satysfakcji.

Gra oparta jest na silniku Unity, jed-
nym spośród kilku popularnych środo-
wisk graficznych. Wokół niego skupiona 
jest duża społeczność udostępniająca 
m.in. różnorodne modele i tekstury. 
Na ich bazie zbudowany został świat gry.

Sama jej fabuła opiera się na prostym 
pomyśle. Gracz operuje wózkiem in-
walidzkim i przemierza miejskie zaka-
marki. Tam napotyka różne przeszkody 
architektoniczne i infrastrukturalne, 
odpowiadające tym, z którymi osoby 
z niepełnosprawnością zmagają się 
w rzeczywistości. W standardowej grze 
zadaniem użytkownika byłoby zapewne 
wypełnienie dość abstrakcyjnej misji, 
jednak w aplikacji Artura Petrzaka za-
dania są nieskomplikowane. To jednak 
działanie celowe – chodzi o uświadomie-
nie zdrowym osobom jak dużym wyzwa-
niem dla niepełnosprawnych ruchowo 
potrafią być schody, krawężniki, brak 
ramp i podjazdów.

Budowanie świadomości
– Widać pewne zmiany. W myśl za-

sady projektowania uniwersalnego 

systematycznie są niwelowane różnego 
rodzaju bariery, przestrzeń publiczna 
staje się dostępna dla wszystkich, tak-
że osób starszych, rodziców z dzieć-
mi – mówi Małgorzata Żbikowska, 
specjalista z Sekcji ds. Osób Niepeł-
nosprawnych, która sama porusza 
się na wózku. Dodaje jednak, że zbyt 
wąskie korytarze między półkami 
w sklepach, zastawione samochodami 
chodniki dla pieszych, tłum w tramwa-
ju w godzinach szczytu również stano-
wią spory problem. Jego rozwiązania 
upatruje w edukacji. – Gra mogłaby 
z powodzeniem zostać wykorzysta-
na w szkołach. Dzieci z dużo większą 
niż dorośli otwartością podchodzą 
do tematu niepełnosprawności. Jeśli 
odpowiednio wcześnie zetkną się z te-
matem, przełoży się to potem na ich 
dojrzałe podejście w dorosłym życiu. 
Aby zmieniać przestrzeń fizyczną, mu-
simy zacząć od zmiany mentalności 
– podkreśla. ■

Źródło: Politechnika Warszawska
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robią mieszkańcy wsi i mniejszych miej-
scowości. Warzywa, owoce czy grzyby 
pochodzą z miejsca, w którym mieszkają, 
często z przydomowego ogródka lub lasu. 
Jeśli chodzi o mieszkańców miast, to tu-
taj owoce i warzywa pochodzą przede 
wszystkim z targowisk lub są prezentem 
z przydomowego ogródka od rodziny 
czy przyjaciół – mówi Łuczak.

Z Barometru Providenta wynika, 
że niemal 85 proc. mieszkańców wsi 
przygotowuje przetwory, w dużych mia-
stach – 63 proc. Zdecydowana większość  
(75 proc.) z tych, którzy deklarują przy-
gotowanie zapasów, wykorzysta swoje 
zbiory – przede wszystkim osoby młode  
(83 proc. osób w przedziale wiekowym 
25–39 lat) i mieszkańcy wsi (ponad 
90 proc.).

Dżemy, konfitury i soki, 

APETYT NA...

Nawet 75 proc. Polaków deklaruje, że robi przetwory na zimę. W spiżarniach będą królować 
ogórki kiszone, dżemy i konfitury, soki, a także nalewki – wynika z Barometru Providen-
ta. Choć przetwory to domena przede wszystkim osób starszych, to także i młodzi coraz 

częściej kultywują tradycję. Weki to gwarancja smaku i naturalnych składników, a część osób 
przygotowuje przetwory ze względu na oszczędności.

– Chęć przygotowania przetworów 
na zimę deklaruje 75 proc. badanych. 
Zaskakuje nas ten wynik o tyle, że jest 
to o 26 pkt proc. więcej niż w ubiegłym 
roku. Głównym powodem, dla którego 
robimy przetwory, jest z jednej strony 
kultywowanie tradycji, z drugiej chęć 
zdrowego odżywiania. Robiąc przetwo-
ry samodzielnie, mamy świadomość, 
co jemy i w jaki sposób przyrządzamy 
posiłki – podkreśla w rozmowie z agencją 
Newseria Biznes Karolina Łuczak, kie-
rownik biura prasowego i komunikacji 
wewnętrznej w Provident Polska.

Jeszcze w 2018 roku zapasy na zimę 
planowało zrobić 49 proc. Polaków. Stop-
niowo jednak sporządzanie domowych 
przetworów wraca do łask. Samodziel-
nie przygotowane produkty są tańsze 
niż te kupowane w sklepach, a przy tym 
znacznie zdrowsze – bez konserwantów 
i sztucznych barwników, z mniejszą za-
wartością cukru.

Weki z reguły przyrządzają osoby po-
wyżej 59. roku życia (w tej grupie wieko-
wej niemal 80 proc. szykuje marynaty 
na zimę) i osoby młode (75 proc. osób 
w wieku 25–39 lat).

– Przetworami również interesują 
się osoby młodsze, poniżej 25. roku ży-
cia. Bardzo chętnie kultywując tradycje 
rodzinne, wracają do sposobu przygoto-
wania warzyw, owoców, kiszonek – mówi 
Karolina Łuczak.

W domowych spiżarniach znajdą 
się przede wszystkim kiszone ogórki, 
dżemy i konfitury owocowe oraz soki 
i syropy owocowe. To raczej domena 
kobiet, mężczyźni przy przygotowywaniu 
przetworów skupiają się raczej na nalew-
kach – blisko 30 proc. z nich wskazuje, 
że będzie produkować domowe trunki.

– Zdecydowanie częściej przetwory 

– Grupa 38 proc. badanych przygoto-
wuje zapasy na całą zimę tak, żeby wystar-
czyło do kolejnego sezonu. Najbardziej 
szczodrzy są seniorzy, którzy przygotowują 
tego jeszcze więcej i swoimi zapasami ob-
darowują rodzinę i bliskich – zauważa 
ekspertka Providenta.

Najmłodsi (15–24 lata) i ci mieszkający 
w pojedynkę, jeśli już przygotowują weki, 
to najwyżej kilka słoików. Przetwory to dla 
nich powrót do przeszłości i bardziej stylo-
wy dodatek do wnętrza niż zapasy na zimę.

– Zapasy robią osoby głównie z rodzin 
wielodzietnych, rodzin wielopokolenio-
wych. Rodziny 5-osobowe czy większe 
przygotowują zapasy na cała zimę. Zde-
cydowanie mniej zapasów przygotowują 
single – wymienia Karolina Łuczak. ■

Źródło: newseria.pl

czyli przetwory na zimę
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Koszykarze z szóstym miejscem
Reprezentacja Polski w koszykówce na wózkach ma za sobą Mistrzostwa Europy, które rozegrane 

zostały w Wałbrzychu. Biało-czerwoni nie sięgnęli po medale, ale pokazali się z dobrej strony.

Apetyty były pewnie nieco większe. 
Kiedy gra się w roli gospodarza turnie-
ju, to zawsze jest dodatkowa mobili-
zacja, by przed własną publicznością 
zaprezentować się jak najlepiej.

W fazie grupowej Polacy pokonali 
Szwajcarię (79-53) i Austrię (57-48). 
W trzech pozostałych gru-
powych meczach to rywale 
niestety okazali się lepsi. 
Reprezentacja Niemiec wy-
grała 79-71, Włosi pokonali 
Polaków 70-68, a Wielka Bry-
tania zaprezentowała koszy-
kówkę na zupełnie innym 
poziomie, wygrywając 81-
63. Szczególnie dużą dawkę 
emocji zaserwowało spotka-
nie ze wspomnianymi Wło-
chami. Po trzeciej kwarcie 
Polacy nawet nieznacznie 
prowadzili (55-53), ale osta-
tecznie przegrali 68-70.

Wyniki te pozwoliły na zajęcie  
4. miejsca w grupie. W ćwierćfinale 
czekali Hiszpanie – rywal z najwyższej 
półki. Po 5 minutach rywalizacji goście 
prowadzili już 14-3. Po dwóch kwar-
tach Polacy przegrywali 26-38. Trzecia 
i czwarta kwarta nie zmieniły obra-
zu gry. Hiszpanie kontrolowali mecz 

i utrzymywali minimum 10 punktową 
przewagę. Ostatecznie podopieczni 
Piotra Łuszyńskiego przegrali 62:79.

Biało-czerwonym pozostała gra 
o miejsca 5-8. By zagrać o 5. miej-
sce w hali OSiR Świebodzice trzeba 
było pokonać Holandię. Pierwszą 
kwartę pomarańczowi wygrali 14-12. 
W drugiej to Polacy wyszli na prowa-

dzenie (po 20 minutach było 35-33). 
Na początku trzeciej kwarty zabrakło 
koncentracji i w pewnym momencie 
na tablicy wyników widniał remis. Po-
lakom udało się jednak wyjść na pro-
wadzenie (58-51). Czwarta kwarta 
to znów dobra gra naszych zawod-
ników, którzy ostatecznie pokonali 
Holendrów 73-67.

W meczu o 5. miejsce po raz drugi 
na tym turnieju przyszło grać z Wło-
chami. Po dobrym początku Polaków 
inicjatywę w meczu przejęli rywale  
i, sukcesywnie powiększając przewagę, 
kontrolowali mecz do ostatniej sekundy. 
To spotkanie nie przypominało tego 
z fazy grupowej. Rywale byli po pro-
stu zbyt silni i za szybcy, a Polakom 

brakowało celnych rzutów 
za trzy punkty, szczególnie 
w czwartej kwarcie. Po koń-
cowej syrenie na tablicy wyni-
ków widniał wynik, z którego 
mogli się cieszyć Włosi. Pol-
ska - Włochy: 72-84.

Złoto powędrowało do Bry-
tyjczyków, którzy w finale po-
konali Hiszpanów 77-52. Brąz 
zawisł na szyjach reprezen-
tantów Turcji, którzy w meczu 
o trzecie miejsce okazali się 
lepsi od Niemców (76-65).

Gdy Polscy koszykarze 
na wózkach walczyli w mistrzostwach 
Europy, to w Chinach podczas MŚ swoją 
rywalizację toczyli ich pełnosprawni 
koledzy. Obie reprezentacje łączy jedno 
nazwisko: Balcerowski. Starszy (Marcin) 
reprezentował Polskę w Wałbrzychu, 
a młodszy (Aleksander) był w Chinach. 
Panowie są spokrewnieni – ten drugi 
jest bowiem synem tego pierwszego. ■

SPORT
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Trzy medale dla Polski
W dniach 9-15 września w Londynie odbyły się parapływackie mistrzostwa świata. Polska 

reprezentacja wywalczyła 3 medale!
Polskimi medalistami zostali Oliwia Jabłońska (z czasem 4:29,65, co dało nowy rekord Europy - Start Wrocław), Jacek Czech (UKS 

G-8 Bielany Warszawa) i Michał Golus (Wodnik Radom). Oliwia zdobyła złoto na 400 m stylem dowolnym (kat. S10), Jacek srebro  
na 50 m st. grzbietowym (kat. S2), a Michał brąz na 100 m st. motylkowym (kat. S8).

– Występ całej reprezentacji na mistrzostwach świata w Londynie oceniam poprawnie. Na wyróżnienie zasługują przede 
wszystkim nasi medaliści – komentuje występ Polaków trener kadry narodowej Wojciech Seidel.

Poziom sportowy osób niepełnosprawnych wzrasta. Świadczy o tym m.in. liczba ustanowionych redkordów. W klasyfikacji 
medalowej Polska zajęła 23. miejsce, wyprzedzając między innymi Francuzów, Szwajcarów czy Chorwatów. ■

Źródło: pzsnstart.eu

Oprac. Red.
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Widzew tworzy sekcję 

Ampfutbol zyskuje coraz większą popularność. 
Zgodnie z tym trendem postanowiono pójść 
w Łodzi. Tamtejszy Widzew powoła do życia 

drużynę w tej dyscyplinie. To kolejny klub piłkarski 
w Polsce, który tworzy taką sekcję.

Inicjatorem przedsięwzięcia i jednocześnie osobą odpowiedzialną 
za powstanie drużyny jest Rafał Pierzchalski. Projekt jest we wstępnej 
fazie. Klub jest dopiero na etapie poszukiwania sponsorów i pierwszych 
rozmów z osobami i instytucjami, które chciałyby wesprzeć drużynę, 
jednak już teraz zachęca do dołączenia do zespołu.

– Zgłosić się może każda osoba z dysfunkcją lub po amputacji kończyny 
dolnej, w przypadku zawodników w polu. Analogicznie sprawa wygląda 
z bramkarzem, tylko tu warunkiem gry jest dysfunkcja lub amputacja 
kończyny górnej. Patrząc na zawodników reprezentacji takich krajów 
jak Gruzja czy Rosja, którzy bardzo często przekraczają 30. lub 40. rok 
życia, tak naprawdę górnego limitu wiekowego nie ma – informuje 
Marcin Olczyk, rzecznik pracowy Widzewa Łódź. – Jeśli chodzi o wiek 
minimalny, to najlepiej jak będą to osoby od 15. roku życia. Nie muszą 
mieć doświadczenia piłkarskiego, chociaż będzie ono na pewno atutem 
– dodaje.

W planach łódzkiego klubu jest to, by drużyna występowała w Amp 
Futbol Ekstraklasie. Nowy sezon startuje w marcu przyszłego roku i władze 
Widzewa chciałyby, by drużyna już wtedy była zgłoszona do rozgrywek.

– Nabór do zespołu ma trwać nieprzerwanie do startu ekstraklasy, 
ale plany są takie, żeby trzon drużyny powstał jesienią tego roku – mówi 
Marcin Olczyk.

Ampfutbol w Polsce zyskuje coraz większą popularność. Bardzo dużo 
w tej kwestii robi ampfutbolowa reprezentacja. W promowanie tej dyscy-
pliny w Polsce aktywnie włączają się też Lewandowski, Grosicki i Fabiański. 

– Cieszymy się, że tak duży klub, z tak bogatą historią, zdecydował się 
na utworzenie ampfutbolowej sekcji i na dołączenie do amfutbolowej 
rodziny – zaznacza Mateusz Widłak, prezes AMP Futbol Polska. – Mamy 
nadzieję, że ta inicjatywa się powiedzie, bo wiemy, że początki są trudne 
i trzeba wykonać dużo pracy, by taka sekcja powstała. Nie ma pewności, 
że już w przyszłym sezonie Widzew wystartuje w lidze, ale obserwując ich 
dotychczasową pracę, wierzę, że uda im się tę drużynę uruchomić szybko.

W Amp Futbol Ekstraklasie obecnie występują cztery zespoły: Husaria 
Kraków, Kuloodporni Bielsko-Biała, Legia Warszawa oraz Miedziowi Po-
lkowice. – Wiemy też, że oprócz nas akces do ekstraklasy zgłasza Warta 
Poznań – zdradził nam rzecznik łódzkiego klubu.

– Jeżeli Widzewowi uda się stworzyć drużynę i dołączyć do Ekstraklasy, 
to na pewno wzbogacą tę ligę. Warta Poznań też próbuje taką drużynę 
założyć i chcemy im w tym trochę pomóc – zaznacza Mateusz Widłak. 
– Jeśli w przyszłym sezonie wystartuje pięć drużyn, to będzie bardzo 
dobrze, a gdyby było ich sześć, to byłoby super. Myślę, że te 8-10 drużyn 
w lidze za kilka lat jest zupełnie realne w Polsce. Planujemy też programy 
rozwojowe tych klubów – dodaje. ■

Mateusz Misztal

Turbo(AMP)kozak

W popularnym Turbokozaku 
wystąpił ampfutbolista Ku-
loodpornych Bielsko-Biała: 

Bartosz Łastowski. Napastnik repre-
zentacji Polski w ampfutbolu uzbierał 
237 punktów.

– Przykład Krzyśka Wrony, który trzy lata temu 
jako pierwszy apfutbolowiec wystąpił w Turboko-
zaku, pokazuje, że są to wspaniali ludzie i do tego 
niewiarygodnie uzdolnieni piłkarsko. Jeśli do-
damy teraz do tego Bartka Łastowskiego, który 
określany jest polskim Messim, to więcej mówić 
nie trzeba – mówi prowadzący program Bartosz 
Ignacik. – Do udziału w tym odcinku zachęcałem 
Bartka jakieś trzy sekundy. Spodobał mu się ten 
pomysł. Bardzo szybko się dogadaliśmy i umówi-
liśmy na nagranie – dodaje dziennikarz Canal+.

W cotygodniowym programie emitowanym 
w Canal+Sport zazwyczaj występują piłkarze PKO 
Ekstraklasy. Nie brakuje jednak odcinków, w któ-
rych swoje piłkarskie umiejętności prezentują 
sportowcy, którzy na co dzień uprawiają inną 
dyscyplinę sportu.

– Fajna zabawa, fajne przeżycie, na pewno tego 
nie zapomnę i będę pewnie jeszcze przez najbliższy 
czas oglądał to na okrągło. To jest też dodatkowo 
fajna promocja ampfutbolu w Polsce. Mam na-
dzieję, że oglądało to także wielu potencjalnych 
nowych zawodników ampfutbolu, którzy przybędą 
czy to do któregoś z klubów, czy to do reprezentacji 
– zaznacza Bartosz Łastowski. – Najtrudniejszą 
z konkurencji była ta ostatnia, „główka-bark”, 
bo nie dość, że trzeba pracować głową i barkiem, 
to ważne jest jeszcze odpowiednie ustawienie kuli.

Ci, którzy nie widzieli tego odcinka Turbokozaka, 
mogą go obejrzeć w serwisie YouTube. ■

Mateusz Misztal
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Dwadzieścia lat III wieku

Elbląski Uniwersytet Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych obchodzi dwudzieste uro-
dziny. Uniwersytet widać i słychać w mieście – uczestniczy aktywnie w życiu społecznym, 
seniorzy tańczą, śpiewają, malują, udzielają się na różnych imprezach i akcjach. Rozma-

wiamy z obecną, wieloletnią dyrektorką UTWiON – Iwoną Orężak.
Tak. Tam było tak bardzo kameralnie, 

tak rodzinnie, przy herbatce, kawce, bar-
dzo miło i sympatycznie. Kierownikiem 
tamtej placówki bibliotecznej był wtedy 
Włodzimierz Martin, bardzo przyjazny 
i otwarty na te nasze spotkania. Zaczynali-
śmy z 30 osobami, każdego roku wzrastała 
liczba słuchaczy. I to nas mobilizowało 
do tego, żeby coraz więcej różnych dzia-
łań podejmować i żeby wykłady miały 
charakter bardziej akademicki.

Nawiązaliśmy wtedy współpracę 
z EUHE.

To był Twój pomysł, Teresko. Byłaś 
wtedy radną i ty nam pomogłaś nawią-
zać współpracę z EUHE, która otworzyła 
przed nami swoje drzwi, ale równolegle 
też współpracowaliśmy z PWSZ, której 
rektorem była pani profesor z Gdańska, 
bardzo otwarta i chętna do współpra-
cy. Niektóre zajęcia odbywały się w sa-
lach PWSZ. Później przerzuciliśmy się 
do EUHE, ze względu na większą salę 
wykładową, ale nadal czasem korzystali-
śmy z sali PWSZ przy ul. Czerniakowskiej.

Równolegle trzeba było się starać 
o jakieś środki.

Na początku to było wszystko wolonta-
rystycznie – mam na myśli wykładowców. 
Pierwszymi wykładowcami byli prezydent 
Elbląga – Henryk Słonina, dużo włoda-
rzy miasta angażowało się w te wykłady, 
a także ksiądz prałat Józefczyk. Jak już 
się rozkręciliśmy na dobre, trzeba było 
opracować ramy akademickie, kolej-
nym etapem było wypracowanie stan-
dardów funkcjonowania Uniwersytetu. 
Pracował nad nimi cały zespół, złożony 
z przedstawicieli różnych instytucji. Był 
to też warunek uzyskania finansowania 
z Urzędu Miasta. W tej chwili UTWiON 
współfinansowany jest przez Prezydenta 
Miasta w ramach kolejnych, trzyletnich 
kontraktów, ale są też wkłady słuchaczy 

i darowizny. Przez kilka lat staraliśmy 
się o środki zewnętrzne – z Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej, z Urzędu Mar-
szałkowskiego, nie ograniczamy się tylko 
do środków samorządu.

Oprócz wykładów pojawiły się 
inne zajęcia, powstały sekcje.

Zakładaliśmy każdego roku kolejną 
sekcję, która była odpowiedzią na po-
trzeby ludzi, którzy do nas przychodzili. 
Tym sposobem dziś jest 15 sekcji zainte-
resowań, gdzie każdy może znaleźć coś 
dla siebie. Oprócz wykładów cotygodnio-
wych z różnych przedmiotów są lektoraty 
różnych języków, są zajęcia komputero-
we, muzyczne, relaksacyjne, są zajęcia 
dla osób lubiących taniec, kabaret, jest 
też sekcja historyczna prowadzona przez 
archeolog Grażynę Nawrolską. Pierwszą 
sekcją, która do dzisiaj cieszy się najwięk-
szą popularnością, była i jest gimnastyka 
rehabilitacyjna. Tą sekcją rozpoczęliśmy 
aktywizację fizyczną seniorów na uni-
wersytecie i nawiązaliśmy współpracę 
z panem dyrektorem Ryszardem We-
rchowskim z Centrum Rehabilitacji przy 
ul. Królewieckiej – która to współpraca 
trwa do dziś.

Co powiedziałabyś o słuchaczach 
– oczywiście jest ich obecnie znacz-
nie więcej. Z jakich środowisk się 
wywodzą? Nasz uniwersytet jest 
wyjątkowy, bo obejmuje również 
osoby z niepełnosprawnościami.

Jeszcze trwają zapisy, ale w zeszłym 
roku mieliśmy zapisanych 420 słuchaczy. 
Pewien odsetek naszych słuchaczy sta-
nowią osoby z niepełnosprawnościami, 
od których się nie wymaga spełnienia kry-
terium wiekowego. Generalnie przyjęte 
jest w Polsce, że granicą wieku, od której 
można zapisać się na uniwersytet, jest 55 
lat. Co mogę powiedzieć o słuchaczach: 
są z różnych środowisk, z różnych wy-

SENIOR

Uniwersytet utworzyła Elbląska Rada 
Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych 
na wniosek jednej ze swoich starszych, 
ale aktywnych podopiecznych, pani He-
leny Kilen, który bardzo spodobał się 
ówczesnej Konsultantce ds. Osób Nie-
pełnosprawnych – śp. Ewie Sprawce. 
Zaczynał działalność w niewielkiej salce 
jednej z miejskich bibliotek, przyjaznej 
niepełnosprawnym czytelnikom, która 
mieściła 30 osobową grupę pierwszych 
słuchaczy. Od razu wzbudził zaintere-
sowanie elbląskich seniorów. Począt-
kowo stanowił jedną z form działalności  
ERKON, z czasem usamodzielnił się jako 
odrębne stowarzyszenie.

Uniwersytet III Wieku i Osób Nie-
pełnosprawnych, którym kierujesz, 
działa już 20 lat. Pamiętasz, jaki był 
początek Uniwersytetu, jak Ty się 
w nim znalazłaś?

Któregoś dnia zadzwonił do mnie 
ówczesny prezes ERKON, Zbyszek Pu-
chalski i zapytał, czy nie podjęłabym 
się roli kierowniczki czegoś, co później 
przybrało nazwę Uniwersytetu III Wieku. 
Generalnie chodziło o placówkę dla osób 
starszych. I tak to się zaczęło. Dałam sobie 
czas na zastanowienie się. Potem kon-
taktowałam się już bezpośrednio z Ewą 
Sprawką. Pamiętam, że zaczynałam z lę-
kiem, obawą, że może nie podołam tym 
obowiązkom, ale z czasem odnalazłam się 
jako organizator różnych działań dla osób 
starszych. Myślę, że pomogła mi praca 
pedagogiczna. Wcześniej miałam kontakt 
z młodzieżą, to prawda, ale to praca na-
uczycielska dała mi duże doświadczenie 
w relacjach interpersonalnych.

Jak sobie przypominam, zajęcia 
odbywały się wtedy w bibliotece 
przy ul. Słonecznej.

TERESA BOChEńSKA
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kształceniem. Są osoby, którym z różnych 
powodów nie udało się nawet szkoły śred-
niej skończyć, ale prawie 50 procent to są 
osoby z wykształceniem wyższym, które 
chcą dalej się rozwijać.

Tematyka wykładów jest bardzo 
różnorodna. Czy są tematy, które 
budzą szczególne zainteresowa-
nie? Czy obecność na wykładach 
jest obowiązkowa?

Obecność na wykładach nie jest obo-
wiązkowa, każdy natomiast może sobie 
wybrać taki, jaki go interesuje. Z kilkulet-
niego doświadczenia mogę powiedzieć, 
że bardzo dużym zainteresowaniem 
cieszą się wykłady związane z tematami 
psychologicznymi, filozoficznymi, geo-
graficznymi, zdrowotnymi oraz sztuką. 
Jednym z wykładowców, który opowia-
da nam o malarzach i różnych okresach 
w historii malarstwa jest przeuroczy, 
przesympatyczny, z olbrzymią wiedzą 
ks. Grzegorz Wąsowski.

A propos geografii – nie tylko 
się uczycie, ale i zwiedzacie świat.

Uczymy się, rozwijamy zdolności ma-
nualne, ale też odpoczywamy zwiedzając 
nie tylko zakątki naszego kraju. Z dale-
kich, ciekawszych wyjazdów na pewno 
powinnam wymienić Krym. Dzisiaj już 
bardzo trudno tam wyjechać, a to była 
bardzo ciekawa wycieczka. Pilotem był 
Jan Klat. Dobrze wspominamy wyjazd 
do Gruzji oraz Dolnej Saksonii, gdzie 
poznaliśmy pałacyki i zamki nie tylko 
Dolnego Śląska, ale także po stronie nie-
mieckiej. Niedawno wróciliśmy z Norwe-
gii, gdzie urzekło nas Oslo.

A jakieś inne ciekawe wydarzenia 
szczególnie zapisały się w pamięci?

Od 2008 roku organizujemy „Senio-
riady”, na które zapraszamy przedstawi-
cieli wszystkich organizacji seniorskich 
z Elbląga. A od kilku lat jesteśmy także 
organizatorem „Przeglądu twórczości 
uniwersytetów III wieku z Warmii i Ma-
zur”. Jeżdżę też na krajowe i wojewódzkie 
spotkania uniwersyteckie. Stwierdziliśmy, 
że na każdym uniwersytecie są jakieś 
grupy artystyczne, które nie zawsze mają 
okazję pochwalić się swoimi umiejętno-
ściami. Zatem robimy takie przeglądy, 
w marę swoich możliwości – nie zawsze 
mamy na to jakieś środki.

Jesteście też w różnych sieciach 
grupujących organizacje senior-
skie.

Jesteśmy w Federacji Organizacji 
Socjalnych Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego, w organizacji, która się 
nazywa Porozumienie Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku Warmii i Mazur, a także 
należymy do Porozumienia Polskich 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku z sie-
dzibą w Warszawie. Współpraca polega 
na spotkaniach raz w roku. Spotyka-
my się, wymieniamy doświadczenia, 
zastanawiamy się co możemy zmienić, 
co ulepszyć. Niektórzy z nas są przed-
stawicielami braci seniorskiej w Parla-
mencie Seniorów w Warszawie, który 
od kilku lat wypracowuje dokumenty, 
ustawy związane z podniesieniem po-
ziomu życia seniorów w Polsce. Ten Par-
lament to jest nowa rzecz.

Jak widzisz dalszy rozwój uni-
wersytetu? Co do tego byłoby po-
trzebne?

Chęci są, słuchacze się zapisują, mamy 
nowych seniorów i nadzieję, że tak dobra 
współpraca z różnymi placówkami, która 
była do tej pory, nadal będzie trwała. 
Samorząd miasta jest organem bardzo 
wspierającym, z czego się cieszymy. Wa-
runki, w których w tej chwili obsługujemy 
seniorów, nie najgorsze. Wykłady, zaję-

cia w sekcjach są w innych pomieszcze-
niach, całkowicie dostępnych dla osób 
starszych i niepełnosprawnych, a sala 
wykładowa, póki co, też mieści wszystkich 
słuchaczy. Jesteśmy gotowi na przyjęcie 
kolejnych słuchaczy. Muszę powiedzieć, 
że niektóre uniwersytety limitują liczbę 
miejsc i trzeba czekać w kolejce. U nas 
na razie jeszcze nie. Jeszcze miejsca są 
i ciągle zapraszamy.

Na koniec: jakie warunki trzeba 
spełnić, żeby zostać słuchaczem?

Wiek 55+, a jeśli jest się osobą niepeł-
nosprawną – to tylko orzeczenie i chęci.

Jeszcze trzeba wpłacić czesne.
No tak, czesne płaci się w każdym uni-

wersytecie. Jest dotacja z samorządu, 
ale są to środki niewystarczające i mu-
simy się podpierać opłatami słuchaczy. 
Niektóre sekcje są bezpłatne, ale za nie-
które trzeba zapłacić. Są koszty wynajmu 
pomieszczeń, mediów, są wynagrodzenia 
instruktorów, wykładowców, dopłaty 
do imprez kulturalno-oświatowych i wy-
cieczek.

Pozostaje życzyć zdrowia Pani 
Dyrektor i sił do pracy.

Siły są, zdrowie musi być.

Dziękuję za rozmowę. ■
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