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Pan od muzyki

auczyciel żyjący muzyką, którą tworzy i której słucha z przedwojennego gramofonu. Pedagog, który uczy osoby z niepełnosprawnościami grać na saksofonie. Do tego wolontariusz
– mechanik w Gdyńskim Muzeum Motoryzacji. Przedstawiamy Janusza Skorupskiego,
czyli pana od muzyki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Gdyni.

Fot. nadesłane

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym
nr 2 każdego dnia rozbrzmiewa muzyka.
Wszyscy tu znają Janusza Skorupskiego, nauczyciela, który gra na różnych
instrumentach i zachęca do tego również uczniów.
– Niewielu jednak wie, że to niezwykły
i magiczny człowiek, a rozmowa z nim
przenosi nas do zupełnie innego świata.
A nawet w inne stulecie – mówi Joanna
Leszczyńska, polonistka w ZSP nr 2, koleżanka pana Janusza.

O kowalu, który grał na klarnecie
Janusz Skorupski wychowywał się
w domu z tradycjami. Jego pradziadek,
z zawodu kowal, dorastał w otoczeniu
słynnego warszawskiego targowiska
„Kercelak”, które niestety nie istnieje już
od 1947 roku. Uwielbiał grać na klarnecie i skrzypcach. Klarnecistą i kowalem
był również jego dziadek. Ojciec pracował jako ślusarz, ale także potrafił grać
na różnych instrumentach.
– Mój rodzinny dom zawsze był wypełniony śpiewem i muzyką. Wszyscy
grali na skrzypcach, pianinie, klarnecie,
trąbce, perkusji – wspomina nauczyciel.
– Technologia? A komu to potrzebne?!
Stare sprzęty i instrumenty są niezniszczalne, mają moc i duszę. Często wystarczy je tylko nasmarować, by dźwięk
był czysty, a silnik działał bez zarzutu.
Pierwszą rzeczą, na którą w dzieciństwie
zbierałem pieniądze, było pianino z 1890
roku. Miałem wtedy 9 lat.
Odkąd pamięta, wszyscy w rodzinie
jeździli motocyklami. Nie rozumiał pasji
rówieśników do rowerów i sam przyznaje,
że śmiał się z nich. Gdy miał 12 lat, jego
jedynym środkiem transportu była motorynka. Potem przesiadł się na motocykl.
– Miałem w sumie 27 motocykli,
ale przez moje ręce przewinęło się…
sam już nie wiem, ile tego typu pojazdów – śmieje się nauczyciel. – Ulubiony
motocykl? Zdecydowanie Mz ES 250/2.
Za każdym razem, gdy zakładam skó2

rzaną kurtkę, czuję dreszcz. Jazda motocyklem to moje życie, stan idealny.
Za samochód dziękuję.
Prowadzi „Garaż z Legendą”, gdzie
naprawia i odnawia stare motocykle.
Pracuje również jako wolontariusz w Muzeum Motoryzacji w Gdyni. Przywraca
dawną świetność zabytkowym pojazdom.

O drugim życiu starych rowerów
Życie zweryfikowało nieco jego zainteresowania. Kiedy przechodził rekonwalescencję po operacji, lekarz zalecił mu
jazdę na rowerze. Posłuchał go.
– Wtedy rozpoczął się nowy etap
w moim życiu. Stałem się miłośnikiem
przedwojennych rowerów – opowiada.
– Znajdowałem je w różnych miejscach,
głównie na strychach starych domów.
Dawałem im nowe życie. Pewnego dnia
przyszedł mi do głowy szalony pomysł.
Postanowiłem przejechać na przedwojennym rowerze całą Polskę. Plan
był prosty. Z Gdyni miałem pojechać
pociągiem do Zakopanego, a stamtąd
na rowerze wrócić do Gdyni. Jednak życie
napisało inny scenariusz tej wyprawy.
Przejazd pociągiem był niemożliwy,
ponieważ system sprzedał mi zły bilet
i nie mogłem zabrać roweru. Dzięki koledze, kurierowi, dojechałem do Torunia
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i stamtąd wyruszyłem do Zakopanego.
Był lipiec, upały na przemian z burzami.
Gdy dojeżdżałem do Krakowa, miasto
walczyło z lokalnymi podtopieniami.
Do Zakopanego dojechałem w cztery
dni. Ludzie, których tam poznałem, zabrali mnie swoim kamperem do Torunia.
Stamtąd wróciłem do Gdyni na rowerze
Claire z 1925 roku. Cała podróż zajęła
mi 8,5 doby.

O muzyce, która łączy ludzi
Dla Janusza Skorupskiego na pierwszym miejscu jest jednak muzyka,
a przede wszystkim możliwość dzielenia
się nią z innymi.
– Muzyka jest dla niego jak oddech
– podkreśla Joanna Leszczyńska. –
Od dziesięciu lat współpracuje z orkiestrą Vita Activa z Gdańska, która jako
jedyna zrzesza osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Koncertują w całej Europie. Równolegle Janusz
prowadzi klasę saksofonu i klarnetu,
która działa przy Europejskim Centrum
Edukacji Osób Niepełnosprawnych. Z zespołem Introvert Jazz Machine nagrał
autorski materiał wykorzystujący elementy muzyki jazzowej i poezji śpiewanej. Od 2013 roku uczy muzyki w ZSP nr
2 w Gdyni. ■
UM Gdynia
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PUBLICYSTYKA

Czasy są takie, że od trzech lat przychodzi nam mierzyć
się z wyzwaniami, których w najgorszych snach próżno
było szukać. Ponad dwa lata ogólnoświatowej pandemii
wywróciło znany nam wszystkim świat do góry nogami.
Do naszego codziennego słownika weszły już takie słowa jak:
pandemia, koronawirus, zdalny, maseczka, przyłbica, lockdown, kwarantanna, dystans, wirus, epidemia, teleporada.
Te słowa dziennie zdało się słyszeć z każdej strony po setki
razy. Ich znaczenie i związaną z tym ponurość zaznajomili
wszyscy – od przedszkolaka po seniora.
Kiedy wszyscy liczyliśmy po cichu na koniec pandemii,
okazało się, że było to tylko preludium do tego co miało
nastąpić niebawem.
Czasy pandemiczne wywarły wpływ na niemal każdą
dziedzinę naszego życia. Musieliśmy przyzwyczaić się
do życia w nowych warunkach, porzucić długofalowe plany oraz egzystować w ciągłej niepewności o zatrudnienie,
o zdrowie najbliższych, o finanse, a także o to, co przyniesie
kolejny dzień. Nic nie było pewne, wszystko miało symbol
koronawirusa – niewidzialnego wroga, który atakuje bez
uprzedzenia i w sprzyjających warunkach niejednokrotnie
bezlitośnie pokazywał swoją nieobliczalność i skuteczność.
Brzmi podejrzanie znajomo, prawda?
W Czerniowcach na południowym zachodzie Ukrainy
zdiagnozowano pierwszy w tym kraju przypadek zakażenia
koronawirusem - informował 3 marca 2020 roku ukraiński
wiceminister zdrowia Wiktor Laszko. Dwa lata później,
suma wszystkich zakażeń od rozpoczęcia pandemii zbliża
się do 5 mln w tym niestety ponad 110 tys. osób umiera.
To perspektywa dwóch lat...
Tymczasem niespełna siedemset dni po wykryciu pierwszego przypadku wirusa SARS-CoV-2 na terytorium Ukrainy,
kraj ten zaatakowany został przez groźniejszego, bardziej
nieobliczalnego i zabójczego wroga.
24 lutego 2022 roku wojsko rosyjskie wkroczyło na Ukrainę. Pierwsze dni konfliktu nie przyniosły najeźdźcom
spektakularnych sukcesów, za to w ogromnym stopniu zjednoczyły Ukraińców w oporze przeciw najeźdźcom, a opinię
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publiczną większości państw świata, rządy i organizacje
międzynarodowe w proteście przeciw inwazji. Wdrożone
zostały wobec Rosji znaczące sankcje gospodarcze, natomiast Ukraina otrzymała pomoc, włączając w to zarówno
wsparcie humanitarne, jak i wojskowe.
Na dzień pisania tekstu, Ukraina dalej dzielnie się broni, cały czas otrzymując, niemal z całego świata, pomoc
humanitarną i wojskową. Po tygodniach wojny, najeźdźcy
nie mają na swoim koncie żadnych spektakularnych sukcesów, za to w ogromnym stopniu zjednoczyli Ukraińców
w oporze przeciw najeźdźcom, a opinię publiczną większości
państw świata, rządy i organizacje międzynarodowe w proteście przeciw inwazji.
ONZ informuje o śmierci 2224 cywilów i 2897 rannych.
Rzeczywista liczba ofiar jest z pewnością dużo wyższa.
Trzeba mieć świadomość, że działania wojenne cały czas
trwają, a niemal codziennie podawane są kolejne komunikaty o rannych, zabitych czy te najbardziej tragiczne
– o odnalezieniu kolejnych masowych grobów i dowodów
na zbrodnie wojenne.
***
Jakiś czas temu w mediach zrobiło się głośno odnośnie
skarg składanych do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Problem dotyczył – jak twierdziły osoby, które interweniowały w KRRiT – zbyt drastycznego pokazywania oblicza wojny
w Ukrainie. W pierwszej chwili pomyślałem, że ktoś sobie
żartuje. Dopiero po chwili zdałem sobie sprawę, że w naszym pięknym kraju, obok różnych grup lobbingowych,
mamy też tę, wierzącą w bezstresowość wychowania. To ta
grupa, która z biegiem czasu (problemów) szuka ratunku
u psychologów dziecięcych i tym podobnych, oczekując
wynalezienia przyczyn, dlaczego dziecko jest takie nieposłuszne i agresywne.
Jednak w wielu tego typu przypadkach potrzebny jest
specjalista – ale niekoniecznie dziecięcy!
Naprawdę, jak rodzic nie potrafi zadbać o to, co dziecko
ogląda, to ja nie mam więcej pytań.
Mamy XXI wiek i nikt mi nie powie, że nie da się ograniczyć
do minimum tego co dziecko ma przed oczyma. A jak rodzic,
wiedząc co się dzieje na świecie, włącza lub ogląda wiadomości, kiedy obok ma najmłodszych członków rodziny,
to przepraszam... ale naprawdę nie chcę powiedzieć za wiele,
by zbyt wielu osób nie obrazić.
Zapytam tylko, czego spodziewają się te osoby w telewizyjnych serwisach informacyjnych w dobie trwającej
wojny?! Radosnych nowin! Kwiatów? Laurek? Uśmiechniętych buziek?!
To jest wojna! Chcecie dzieci chronić przed tym wszystkim,
to chrońcie, a nie zwalajcie winy na TV za swoją nieudolność
i łatwiznę wychowawczą.
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***
Kiedy jedni walczą o wolność Ojczyzny, drudzy szukają
problemu nie tam gdzie trzeba, pozostali wspinają się na wyżyny pomocy. To, co wydarzyło się w naszym kraju po inwazji
„wojsk Putina”, napawa dumą i radością. Ta jedność i ogrom
pomocy niesionej przez Polaków uciekającym przed wojną
są naprawdę ogromnie budujące. Pokazuje nas jako naród,
który znając swoją historię, nie zapomniał jak to jest być
ofiarą działań brutalnego najeźdźcy.
Wraz z rozpoczęciem wojny, ku granicom m.in. Polski, ruszyła duża fala uchodźców. Niemal połowa z nich skierowała
się w kierunku Polski. Miejmy świadomość, że większość
uchodźców to kobiety i dzieci. W związku z wprowadzeniem
stanu wojennego mężczyzn obywatelstwa ukraińskiego w wieku od 18 do 60 lat obowiązuje zakaz wyjazdu z kraju.
To, jak wiele emocji, dramatów, łez, krzyków rozdzierających
niejednokrotnie serce niesie za sobą ta niczym nie usprawiedliwiona bandycka napaść na Ukrainę, mogliśmy obserwować
niemal codziennie w mediach, które pełne były obrazków
i historii chwytających za serce, a jednocześnie potęgujących
bezsilność, złość i potrzebę pomocy tym wszystkim przerażonym ludziom. W jednej chwili nasz polski, biało-czerwony
naród, na co dzień dość podzielony i skłócony, stał się jakby
kimś innym. Tłumnie ruszyliśmy na pomoc, niemal każdy
chciał pomóc jak tylko mógł. Spontaniczne akcje zwykłych
obywateli, które w pierwszych dniach napędzały całą machinę
pomocy sprawiły, że niemal tuż po przekroczeniu granicy
najmłodsi mogli liczyć na pluszaka lub coś słodkiego, a starsi
na coś ciepłego – odzież, zupę czy zwykłe ludzkie przytulenie,
dach nad głową i bezpieczeństwo.
Mijały dni, szukających schronienia było coraz więcej,
podobnie jak wsparcia ze strony zwykłych obywateli, którzy
rzucili się do pomocy z taką siłą, że w końcu musiało zainterweniować Państwo – które dotąd jakby zaspało, by skoordynować całą pomoc. Zaczęły się pierwsze tarcia i próby zbicia
kapitału politycznego na tym co się działo, lecz nawet wówczas
My Polacy nie zawiedliśmy. „Ponad dwa miliony uchodźców
i ani jednego obozu dla uchodźców”. Świat był pod wrażeniem,
z jaką determinacją i siłą Polacy ruszyli do pomocy sąsiadom
ze wschodu. Słowa uznania, wsparcia oraz obietnice pomocy
płynęły zarówno ze stron Europy jak i Ameryki.
Tutaj powiedzmy sobie szczerze! To tylko i wyłączne zasługa nas Polaków! Kowalskich, Nowaków, Kamińskich i reszty!
To my, każdy bez wyjątku, rzuciliśmy się do pomocy często
wydając ostatnie pieniądze. Dawaliśmy dach nad głową, ciepłą
pościel, ciepły obiad i poczucie bezpieczeństwa. Bezinteresownie! Z potrzeby serca! Nasi dziadkowie, którzy przeżyli wojny
a nie ma ich już wśród nas, z pewnością byliby z nas dumni.
Jeżeli jednak ktoś ma taką możliwość, niech popyta seniorów rodu, którzy pamiętają jak wyglądało „wyzwalanie”
przez armię radziecką. Można się przekonać, że w tej materii
niewiele się zmieniło poza oficjalną nazwą „wyzwoliciela”.

Zatrzymajmy się też któregoś pięknego popołudnia na chwilę, usiądźmy wygodnie i wsłuchajmy się w to, co mają nam
do powiedzenia na temat tamtych czasów. Posłuchajmy ich
historii, ich doświadczeń. Póki jeszcze nie jest za późno.
***
Coraz częściej słychać głosy, że przybysze z Ukrainy jeżdżą
drogimi samochodami, robią kosztowne zakupy w galeriach,
jedzą w drogich restauracjach, tymczasem nas coraz mniej,
jeśli nie w ogóle, na to stać. Nie można ukrywać, że takie
osoby mogą też przebywać na terenie naszego kraju. Lecz
trzeba mieć świadomość, że jest to margines. Nie dajmy się
zmanipulować. Tego typu informacje podawane są w jednym celu – by szerzyć dezinformację i osłabić morale tych,
którzy ruszyli na pomoc potrzebującym. Zagrania te bazują
na najniższych instynktach i rzucane są na podatny grunt,
i są w głównej mierze kierowane do osób, które np. borykają się z niedostatkami finansowymi czy „ograniczeniem
edukacyjnym” i mają na celu pogłębienie niechęci. „Ciebie
nie stać, ty nie masz, a im dają. I to za darmo!” Nie dajmy
sobie wmówić, że niepotrzebnie pomagamy, że to nie nasza
wojna, nie nasza sprawa.
Swego czasu na Facebooku dziennikarz Damian Maliszewski,
wystawił ofertę dla wszystkich, którzy uważają, że Ukraińcy
mają tak dobrze w Polsce. Początek wpisu brzmiał następująco: „Bogaty nie jestem, ale chciałbym przekazać 500 zł
w gotówce + nocleg u mnie na materacu + wyżywienie na powiedzmy 3 miesiące, dla osoby, która: rzuci w Polsce wszystko,
zostawi rodzinę i pojedzie (w ubraniach, w których właśnie
stoi) do Ukrainy - na przykład do Mariupola. Zamieszka tam
w zimnej piwnicy, bez dostępu do wody, jedzenia, oczywiście
z ryzykiem, że już do Polski nie wróci. Po ewentualnym powrocie do Polski, 500 zł od razu wypłacam, nocleg zapewniam,
ale…taka osoba dla tych 500 zł, będzie musiała zrezygnować
ze swojego mieszkania i całego dobytku.
Uważam, że propozycja bardzo uczciwa. Pięć stówek piechotą nie chodzi. Jestem przekonany, że pojawi się kolejka
chętnych […]”. Cały wpis dostępny jest na profilu Damiana
Maliszewskiego na Facebooku. Polecam, ku refleksji, każdemu.
Apeluję jednocześnie, by pod wszelkimi wywodami i próbami zafałszowania wydźwięku tego co się dzieje w Ukrainie, zupełnie się nie przejmować i nie wchodzić w polemikę
ze sługusami, trolami i zwykłymi idiotami. Niech ten brak
atencji i reakcji na ich zaczepki sprawi, że sami znikną z pola
widzenia społeczeństwa. A najwytrwalszych można najzwyczajniej w świecie zbanować lub przy kolejnych wyborach
powiedzieć im to, co obrońcy Wyspy Węży zakomunikowali
rosyjskiemu okrętowi.
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Umiesz liczyć, nie licz tylko na siebie

idok tłumu uciekinierów na granicy nieodparcie kojarzy mi się z powojennym losem
moich rodziców – również uciekinierów, tyle że już nie przed bombami, a przed prześladowaniami władzy sowieckiej, co nazwane zostało repatriacją. Podobieństwo polega
na tym, że pozostawili cały życiowy dorobek i wyruszyli w nieznane. Różnica jest taka, że nikt na
nich nie czekał – przyjechali do opustoszałego miasta, gdzie nie było magazynów z żywnością,
za to można było wybierać w opuszczonych mieszkaniach.
TERESA BOCHEŃSKA
Zanim otworzyły się sklepy, żywność pojawiła się na targowisku,
bo równolegle z miastami zasiedlane
były opuszczone poniemieckie wsie.
Z dzisiejszymi uchodźcami łączyła
repatriantów tęsknota za utraconą
ziemią rodzinną i niepewność jutra,
w początkowym okresie także nadzieja
na powrót, przeplatana z obawą, że powrócą dawni właściciele i wyrzucą ich
z tego nowego domu.
Ale nie o tym chcę napisać.
To wszystko, co się dzieje dzisiaj w naszym kraju, budzi refleksje na temat
więzi społecznych. Ruszyliśmy na pomoc sąsiadom zza granicy, uciekającym przed bombami i chwała nam
za to. A czy możemy liczyć wzajemnie
na siebie w naszym kraju?
W budynku, w którym ma siedzibę
moja organizacja pozarządowa, zakwaterowaliśmy dużą grupę ukraińskich matek z dziećmi. Było to możliwe
dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu wielu innych ludzi – z innych
organizacji i firm, a także hydraulika, stolarza, elektryka. Nie tylko nasi
goście nie są sami, ale i my mamy
ogromne wsparcie i wszyscy razem
tworzymy zgraną, ofiarną społeczność,
gotową w każdej chwili nieść sobie
nawzajem i innym potrzebną pomoc.
Gdzieś zniknęły różnice poglądów,
rywalizacja, antypatie, ważny jest tylko
wspólny cel. A jeszcze trzy miesiące
temu nie można było czegoś takiego
sobie wyobrazić. Żyliśmy w swoich
domach, wąskich kręgach przyjaciół,
w swoich „bańkach” . Co chwilę czytamy w gazetach i na portalach komunikaty o maltretowanych dzieciach,
dręczonych kobietach czy starszych
6

rodzicach, o czym nie tylko instytucje
powołane do pomocy, ale i najbliżsi
sąsiedzi nic nie wiedzieli. Ten stan atomizacji społeczeństwa i zobojętnienia
zdaje się pogłębiać, a ma na to wpływ
współczesny model życia.
Wychowałam się w kamienicy, w której mieszkało 8 rodzin, wszystkie przybyłe z różnych stron przedwojennej
Polski. Nikt nie miał tu krewnych,
czy starych znajomych – wszyscy byli
obcy. Ta obcość w naszej kamienicy
szybko przemieniła się w zażyłość.
Zaczęło się od gruszy. Kamienica
miała podwórko, okolone komórkami
na opał i zapasy i z rosnącą na środku
dorodną gruszą, jesienią uginającą się
od pysznych owoców. Gdy przychodził
czas owocobrania, pod gruszą ojcowie
ustawiali drabinę, mamy przynosiły
kosze, a zebrane gruszki były równo
dzielone na wszystkie rodziny. Nie tylko grusza była wspólna – w jednej
z komórek mieściła się pralnia z paleniskiem i wielkim kotłem do gotowania bielizny. W pralni stała duża
cynkowa wanna, w której w soboty
w ustalonej kolejności poszczególne
rodziny brały kąpiel, grzejąc wodę we
wspomnianym kotle – w mieszkaniach
były ubikacje, ale nie było łazienek.
Wszystko to wymagało porozumienia
i współpracy, nie mówiąc o nadzorze
nad dzieciarnią – a było jej sporo –
bawiącą się, a można nawet powiedzieć
wychowującą się na podwórku. Gdy
rodziców nie było w domu, zawsze
można było pójść do sąsiadki w razie
deszczu czy nagłego napadu głodu.
Dzisiaj mieszkam w dziesięciopiętrowym bloku, w mojej klatce schodowej są 32 mieszkania. Oprócz sąsiadów
z mojego piętra znam tylko kilka rodzin i są to ci starsi lokatorzy, którzy
Razem z Tobą

mieszkają tu od dawna. Przed wprowadzeniem RODO na tablicy ogłoszeń
była lista lokatorów i przynajmniej
wiedziałam, kto tu mieszka. Teraz listy
zniknęły, a razem z nimi wizytówki
na drzwiach. Gdy na bramie pojawia
się klepsydra, nie zawsze wiem, o kogo
chodzi. Gdyby ktoś z innego piętra potrzebował pomocy, też bym nic o tym
nie wiedziała. Tak się dzieje zapewne
we wszystkich blokowiskach, w których
mieszka bardzo wielu mieszkańców
naszych miast. Nasze bloki otoczone
są trawnikami i parkingami. Są place
zabaw, ale to nie jest miejsce, gdzie
można posiedzieć na pogaduszkach
z sąsiadką czy sąsiadem. Jest jeden
klub seniora na 15 tysięcy mieszkańców i spółdzielczy dom kultury.
To za mało, żeby budować więzi społeczne. Żyjemy obok siebie, niewiele
wiedząc o sobie nawzajem i najczęściej
zdani tylko na siebie, w lęku, że nikt
nie przyjdzie nam z pomocą w razie
potrzeby, nie mając z kim podzielić się
swoimi troskami czy opiniami na temat bulwersujących wydarzeń. To jeden z tych, coraz bardziej widocznych
współczesnych problemów społecznych, na które nie ma dobrych rozwiązań. Mówi się i pisze o odpowiednio
zorganizowanych przestrzeniach publicznych, które zachęcą do kontaktów
sąsiedzkich, kampaniach medialnych
i wydarzeniach kulturalnych. Obawiam się, że to nie pomoże, zwłaszcza,
że kolejne pokolenia wychowują się
obcując głównie w przestrzeni wirtualnej. Może ta wojna przywróci potrzebę bycia razem i unaoczni, jak ważne
jest budowanie więzi międzyludzkich
nie tylko w trudnych sytuacjach, ale i w
codziennym życiu. ■
razemztoba.pl
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W obiegu zamkniętym
– czyli racjonalnie i oszczędnie

M

oja mama cerowała skarpetki, pruła stare swetry, żeby z pozyskanej wełny zrobić nowe
albo przynajmniej czapkę czy szalik, z pozostałości obiadu po dodaniu tego i owego
robiła pyszną kolację.

TERESA BOCHEŃSKA
Skarpetki – jako młoda mężatka – też kiedyś cerowałam, chociaż
słabo mi to szło. Moim synowym nic
takiego nawet nie przyszłoby do głowy, bo po pierwsze współczesnych
skarpetek nie da się dobrze zacerować, a po drugie półki marketów są
nimi zarzucone i to w bardzo niskiej
cenie. Dotyczy to większości odzieży,
sprzętów gospodarstwa domowego
(pamiętam, jak naprawiałam żelazka),
a nawet mebli. Pamiętam też z dzieciństwa wypożyczalnie „Praktyczna pani”.
Można tam było wypożyczyć pralkę
Frania lub zastawę stołową na większe przyjęcie i różne inne rzeczy, których nie używało się na co dzień. Dziś
rzadko się coś naprawia – bo albo się
nie da, albo się nie opłaca. Zniknęły
warsztaty różnych rzemieślników, już
dawno nie widziałam zakładu szewskiego. Przy tym każde gospodarstwo
domowe obowiązkowo wyposażane
jest we wszystkie dostępne urządzenia – tym więcej, im większe ambicje
mają właściciele.
Skutek jest taki, że Ziemia zamienia
się w jeden wielki śmietnik. Nawet tam,
gdzie ludzie nie mieszkają, w oceanach,
pływają całe wyspy plastikowych śmieci. W samej Unii Europejskiej powstaje rocznie 2,5 miliarda ton odpadów.
Wyprodukowanie takiej masy śmieci
wymaga ogromnej ilości energii i różnego rodzaju surowców, co zwiększa
degradację planety. Za dużo produkujemy, w dodatku stosując zasadę
„planowanej zużywalności”, czyli projektując produkty w taki sposób, żeby
po określonym czasie przestały działać,
według schematu „weź – wyprodukuj
– użyj – wyrzuć”. Jednocześnie wy-

rzucamy dobre rzeczy goniąc za modą
czy różnego rodzaju nowinkami. Wyrzuca się nie tylko dziurawe skarpetki,
ale i lodówki, całkiem jeszcze dobre
ale niemodne wyposażenie kuchni
czy łazienek, nie mówiąc o szybko starzejącym się sprzęcie elektronicznym.
Jednak powoli przychodzi opamiętanie. Szacuje się, że gdyby niczego
nie zmieniać, to utrzymanie obecnego
poziomu produkcji do roku 2050 wymagałoby zasobów surowców trzech
planet Ziemia. Toteż coraz częściej
słychać o potrzebie ukształtowania
gospodarki obiegu zamkniętego –
GOZ. Polega to na jak najdłuższym
używaniu wytworzonych materiałów
i produktów, czemu służy dzielenie
się, pożyczanie, naprawa, odnawianie i ponowne używanie, a w końcu
recykling zużytych materiałów. Moja
mama, nie wiedząc o tym, gospodarowała według zasad GOZ, po prostu dlatego, że tak było racjonalnie
i oszczędnie. Do takiego modelu gospodarki dąży Europejski Zielony Ład
i coraz więcej ludzi zdających sobie
sprawę z zagrożenia życia na naszej
planecie. Otwierają się coraz to nowe
sklepy internetowe, gdzie można sprzedać i kupić używane rzeczy, segregacja
odpadów pozwala na recykling coraz
większej ilości materiałów. Unia Europejska nakazuje produkować wyłącznie sprzęt o większej trwałości
i dłuższej używalności, który można
naprawić – konsumenci mają mieć
„prawo do naprawy”. Konsumenci mają
też prawo do prawdziwej informacji
o produktach i ich wpływie na środowisko. Obecnie nie tylko takich informacji brakuje, ale jesteśmy okłamywani
przez producentów, którzy przedstawiają swoją produkcję jako przyjazną
#CodziennieRazemzTobą

środowisku, podczas gdy jest wprost
przeciwnie. Warunek biodegradowalności lub możliwości ponownego użycia dotyczy też opakowań – do 2030
roku wszystkie opakowania pojawiające się na rynku UE będą musiały
go spełniać.
Jak można tworzyć wokół siebie gospodarczy obieg zamknięty pokazują
organizacje pozarządowe. Elbląskie
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych prowadzi sklep społeczny, w którym można kupić mnóstwo rzeczy już wcześniej używanych,
a które ich właścicielom przestały być
potrzebne. Wszystkie te rzeczy są odnowione, a w razie potrzeby naprawione w pracowniach funkcjonujących
w prowadzonym przez ESWIP Centrum Integracji Społecznej. Gdy się
popatrzy na zgromadzone tam szkła,
porcelanę, obrazy, mebelki i najrozmaitsze inne przedmioty, aż trudno
uwierzyć, że mogłyby po prostu znaleźć
się na śmietniku.
Jest taka piosenka Wojciecha Młynarskiego, w której pada doskonała
rada na odchudzanie: „mniej żryć!”.
To samo można powiedzieć o całej gospodarce: mniej produkować!
Ubrań, lodówek, umywalek, samochodów, a także mięsa i serów, których
też mnóstwo zapełnia śmietniki. Gdyby
do tego dodać: „naprawiać i dzielić
się”, to odetchnęłaby cała planeta. Coraz głośniej te hasła wybrzmiewają
w przestrzeni publicznej, a najbardziej cieszy młodzież zaangażowana
w ratowanie życia na Ziemi. Możemy
więc patrzeć w przyszłość z nadzieją,
tylko nie wyrzucajmy dobrych rzeczy
i naprawiajmy, co się da. ■
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Jest robotem, ma kocie uszy oraz wąsy
i właśnie rozpoczął pracę na oddziale
Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci. Zespół Szpitali Miejskich
w Chorzowie jest pierwszym szpitalem
w Polsce, gdzie na korytarzach i salach
urzęduje robot. „BellaBot” to dzieło firmy
ProCobot, która użyczyła robota chorzowskiemu szpitalowi. Dzięki temu dzieci zyskały nowego „kolegę”, który pozwoli
im oderwać myśli od stresu związanego
z chorobą i rekonwalescencją. Robokot
reaguje na dotyk, lubi głaskanie, ma kolorowe oświetlenie i zaprogramowaną
funkcję grania muzyki. Urządzenie jest
też ogromnym wsparciem dla personelu. Robot rozwozi posiłki, zbiera zużyte
opakowania, informuje o obchodzie
lekarskim czy konieczności założenia
maski ochronnej. Dzięki funkcji „chodź
za mną” może też odprowadzać małych
pacjentów na badania i zabiegi. Bellabot
jest wyposażony w czujniki 3D, co pozwala mu zachować bezpieczeństwo nawet
w przypadku napotkania przeszkody. ■

81,5 mln zł z funduszy europejskich to dodatkowe środki,
o które mogą ubiegać się gminy
w ramach projektu „Dostępne
samorządy – granty” na poprawę dostępności w urzędzie,
domu kultury, ośrodku zdrowia, szkole czy przedszkolu.
To element większego pakietu
instrumentów wsparcia, z których skorzystać mogą samorządy we wdrażaniu rozwiązań
z zakresu dostępności. – W listopadzie 2021 r. uruchomiliśmy wsparcie konsultacyjne i eksperckie Ośrodka
Wsparcia Architektury Dostępnej. Podmioty publiczne mogą uzyskać wsparcie
merytoryczne, doradcze, informacyjne oraz audytowe w zakresie dostępności.
Eksperci wspomogą w projektowaniu nowych rozwiązań zapewniających pełną
dostępność budynków i przestrzeni publicznej. W 2022 roku planujemy m. in.
uruchomić mechanizm certyfikacji dostępności dla przedsiębiorców – podkreśla
Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.
– Chcemy rozszerzyć zakres oddziaływania Funduszu Dostępności, by nie tylko podmioty publiczne, ale również firmy mogły skorzystać z preferencyjnych
pożyczek na likwidację barier architektonicznych. Zabiegamy jednocześnie
o to, aby dostępność stała się ważnym elementem programów polityki spójności na nową perspektywę 2021-2027. Zagwarantuje to na kolejne lata strumień
środków na realizację dalszych projektów rozwijających dostępność w Polsce
– podsumowała wiceminister. ■
MRiPS

ETR czyli teksty łatwe do czytania
i zrozumienia już dostępne
Na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE)
zamieszczone są liczne materiały edukacyjne w wersjach
łatwych do czytania i zrozumienia (ETR – Easy to Read).
Powstało aż 70 takich materiałów edukacyjnych.Materiały są
upublicznione na stronie internetowej www.zpe.gov.pl wraz
z instrukcją ich stosowania dla
nauczycieli. Są to opracowania
z różnych przedmiotów, dla każdego poziomu edukacji, adresowane do uczniów
z różnymi potrzebami edukacyjnymi. Dodatkowo na tej platformie znajdziemy
instrukcję tworzenia materiałów w ETR oraz kurs języka migowego dla uczniów
w dwóch wersjach – podstawowej dla klas 1-3 oraz bardziej zaawansowanej
dla klas 4-8. ■
funduszeeuropejskie.gov.pl

www.zsm.com.pl
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81,5 mln zł na dostępne samorządy

Fot. SOSW 1 Elbląg

Fot. zsm.com.pl

W chorzowskim
szpitalu
pracuje robokot

KRÓTKO

Od 1 marca br. wzrósł
próg uprawniający
do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej
egzystencji. Dodatkowe
świadczenie przysługuje
osobom, które otrzymują miesięcznie świadczenia do 1896,13 zł brutto.
Świadczenie zostało uruchomione w październiku 2019 r. Kierowane jest do osób, które ukończyły
18 lat, mieszkają w Polsce i mają stwierdzoną w formie orzeczenia całkowitą
niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji. Wysokość świadczenia zależy
m.in. od łącznej wysokości przysługujących danej osobie świadczeń pieniężnych
finansowanych ze środków publicznych. W ubiegłym roku próg uprawniający
do świadczenia wynosił 1772,08 zł brutto miesięcznie. Od marca br. został on
podwyższony o ponad 124 zł, do kwoty 1896,12 zł brutto. Przy wypłacie tego
świadczenia ma zastosowanie zasada złotówka za złotówkę. Wyższy próg
uprawniający do świadczenia uzupełniającego to efekt zmian w ustawie, które
wprowadzają stały mechanizm waloryzacji progu.
– Będzie on waloryzowany corocznie od 1 marca takim wskaźnikiem, jakim
waloryzowane są renty i emerytury – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Tegoroczny wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wyniósł
7 proc. i o tyle wzrósł też próg uprawniający do świadczenia uzupełniającego
dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Dodatkowe wsparcie przysługuje od miesiąca, w którym osoby ubiegające się o nie spełniły wymagane
w ustawie warunki, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym złożyły
wniosek o przyznanie świadczenia. ■
				

Zakupili sprzęt
do ewakuacji OzN
i seniorów
Łódź zakupiła specjalistyczny sprzęt do niesienia pomocy w nagłych wypadkach osobom
starszym oraz niepełnosprawnym. Do ich
obsługi zostali również przeszkoleni pracownicy placówek Urzędu Miasta Łodzi i strażnicy
miejscy. Podczas kursu z ewakuacji zostali
przeszkoleni administratorzy wszystkich
budynków należących do Urzędu Miasta Łodzi, strażnicy miejscy pełniący dyżury w tych
budynkach oraz pracownicy Oddziału ds.
Osób Niepełnosprawnych.

Fot. UM Łódź

Fot. pixabay.com

Wyższy próg na świadczenia
uzupełniające

MRiPS

Relaks w otoczeniu ryb akwariowych
W Ośrodku Dziennego Pobytu „Aktywni” w Białymstoku powstało jedyne
w swoim rodzaju miejsce terapii dla osób niepełnosprawnych. Wyjątkowe,
bo z wykorzystaniem ryb akwariowych. Akwarystyczny kącik wytchnieniowy, to miejsce, które spełnia funkcje terapeutyczne i relaksacyjne. Powstało
z inicjatywy białostockich akwariuszy – pasjonatów, którzy bezinteresownie
poświęcają swój czas, dzielą się ogromem wiedzy i doświadczenia w dziedzinie
akwarystyki. Swoją pasją zarazili również pracowników i niepełnosprawnych
intelektualnie podopiecznych stowarzyszenia. Podopieczni mają możliwość
nie tylko obserwacji czy podziwiania na co dzień rybek, ale w ramach zajęć
regularnie włączają się w prace porządkowe przy akwarium. Uczestniczą także
w procesie tworzenia akwarium: układają podłoża, tworzą kompozycję oraz sadzą rośliny. Opieka nad akwariami i jego mieszkańcami to doskonała forma
terapii i relaksu. Spełnia funkcje terapeutyczne, rozwija zainteresowania, uczy
odpowiedzialności i systematyczności. ■
PFRON

#CodziennieRazemzTobą

W razie zagrożenia, np. pożaru, upoważnione osoby będą mogły za pomocą nowego sprzętu pomóc wszystkim, niezależnie
od ograniczeń w sferze mobilności, percepcji
czy psychiki. – W budynku przy ul. Zachodniej
47, gdzie przyjmuje łodzian m. in. Rzecznik
Osób Niepełnoprawnych dysponujemy specjalnym krzesłem do ewakuacji, tak by można
było bezpiecznie i komfortowo sprowadzać
osobę ewakuowaną po schodach. Ponadto
w budynkach urzędu miasta przy ul. Piłsudskiego 100 i ul. Piotrkowskiej 104 mamy schodołazy elektryczne. Pomagają one osobom
z niepełnosprawnościami w przemieszczaniu
się na wyższe kondygnacje urzędu – dodaje
Paweł Jędrachowicz, koordynator ds. dostępności architektonicznej w Urzędzie Miasta
Łodzi. ■ 			
UM Łódź
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To się leczy?

ówi się, że syty głodnego nie zrozumie. I to przekłada się na wszystkie sfery życia,
na politykę, zdrowie, artykuły o gwiazdach, a obecnie na uchodźców z Ukrainy czy
tych uwięzionych na granicy polsko-białoruskiej. W efekcie w sieci nie brakuje
hejtu i nie wszystkie komentarze można przypisać trollom. Oczywiście więcej szczególnie
teraz jest osób, które się angażują, działają, wspierają różnego rodzaju akcje. Tym samym
zdajemy egzamin z człowieczeństwa. Zawsze jednak znajdzie się taki ktoś, kto włożył kij
w mrowisko i jest w stanie popsuć nawet radość pomagania, fajną imprezę, świetny pomysł.
I tylko nie mówcie – nie słuchaj, nie czytaj komentarzy, nie przejmuj się. Widzę, że każdego
z nas łapie czasem bolesne zderzenie z rzeczywistością. A wtedy chciałoby się siarczyście
zakląć i zamknąć rozdział.
Dominika Lewicka-Klucznik

Dziś rano wypełniałam dokumenty,
by przedłużyć turnus. Pierwszy raz mogłam wpisać w rubryczkę schorzenie:
Zespół Pitta-Hopkinsa. Miałam radochę,
jakbym szósteczkę wygrała. Bo chyba
prawdopodobieństwo trafienia jest podobne. Otrzymałam od Was wiele pozytywnych wiadomości i wiele dobrych
słów. Pytacie o różne rzeczy, a ja (dzięki
Agnieszce znów) ogarnęłam szybkie tłumaczenia oraz wiem coraz więcej. I wiele
cech mi pasuje. I rzeczy, które były do tej
pory bagatelizowane przez lekarzy, teraz układają się w jedną całość. Całość,
która emanuje szczęściem. Dziękuję,
że doceniacie mój sposób na zapamiętanie nazwy choroby i sami powtarzacie
Brad Pitt – Anthony Hopkins i wtedy się
układa. Oczywiście pomimo tego całego
szczęścia nie będę opowiadać, że rzygam
tęczą i w ogóle spadł mi kamień z serca.
Ja po prostu teraz już wiem, jak to się
nazywa, z czym się je i być może jak dalej
iść. W tym wypadku po raz setny będę
dalej ufać intuicji, bo łajza mnie nigdy
nie zawiodła.

A mogła
W sumie – wiecie, cały czas się cieszę – zmienia się dużo. Spadło ze mnie
takie poczucie, że może gdzieś po drodze przyczyniłam się do tego, że Olo jest
chory. Taka niewiadoma. Może trzeba
było nie biegać po górach, wcześniej iść
na zwolnienie, inaczej poradzić sobie
ze śmiercią bliskiej kobiety, szybciej się
10
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Nie zawsze się da

umówić na cesarkę. A potem też przecież
tyle się mogło zdarzyć. A to geny. Pewnie zupełna wypadkowa, ale to sprawdzimy. Niezmiennie przecież, pomimo
tego że nazwaliśmy chorobę, młody jest
niepełnosprawnym dzieckiem. Teraz
wiem, że to w ogóle mistrzostwo świata, że chodzi i ma rewelacyjną postawę.
To bardzo ciężka praca fizjoterapeutów
i nasza. To wiele wyborów, których efekt
widać. Z drugiej strony pewnie nie wyjdziemy z poziomu zadowolonego z życia kilkulatka, a ja będę marzyć o tym,
by zakończyć przygodę z pieluchami,
by młody był nieco bardziej samodzielny.
Przecież z czasem i z dorastaniem jest
coraz trudniej.
Dlaczego o tym piszę? Bo moje posty
o tym, że mamy diagnozę, rozwiązały
worek z wiadomościami od osób, które
zaczęły pisać, że mają problemy ze swoRazem z Tobą

imi dziećmi. Wiem, że ciężko jest czasem
zrozumieć sytuację, nie będąc na czyimś
miejscu, ale nie wiem, dlaczego mówicie
mi, że dzieci was nie słuchają, a moje jest
takie kochane. I że w ogóle to mam fajnie
na tym turnusie. Naprawdę? Wkładam
bardzo dużo energii w to, by jak najmniej
rozmawiać tu z innymi rodzicami o chorobach, diagnozach, operacjach. To jest
ilość informacji, jakiej nie jestem w stanie
przetrawić. Oczywiście te dyskusje docierają, bo przecież ludzie chcą mówić
i tak dokładać swoją historię do innych,
a te się piętrzą jak jakaś wielka kupa nieszczęścia. A z niej nie ma wyjścia. Dlatego
umykam. I może dlatego takie prozaiczne
problemy rozwalają mnie na łopatki.
Bo przecież są to rzeczy, z którymi można
coś zrobić, nad którymi można pracować.
Wszak dzieci – nawet z zaburzeniami
zachowania – się jednak wychowuje.
razemztoba.pl

Z perspektywy matki

I nie zawsze jest lekko. Ale przecież to wyzwanie oraz radość. To one nas budują
i sprawiają, że warto o coś się starać.
A z pewnością niczego nie odbierają
– chyba, że chcemy w imię miłości pozbyć się siebie oraz swoich marzeń.

Turnus rehabilitacyjny bywa zderzeniem z murem, z rzeczywistością,
która na co dzień się rozmywa, a tu jest
skumulowana do niebotycznych rozmiarów. Jedni mają ochotę na siedzenie
w części wspólnej i rozmowy o wszystkim,
i o niczym, a zazwyczaj jak to u rodziców
bywa, o chorych dzieciach. Inni szukają
sobie innych zajęć, by choć na chwilę
dać myślom pobuszować w odmiennych
rewirach. Jakby te dwie rzeczywistości,
w których się wówczas żyje, wcale się
nie zbiegały – taka dwoistość, która pomaga się trzymać w kupie. A często jedni
i drudzy wraz z terapeutami wchodzą
na taki poziom absurdu, że ktoś zupełnie
z zewnątrz nie uwierzyłby, że może być
śmiesznie. Ale to ratuje. A coś ratować
musi, bo przecież rzeczywistość, jaka
jest, to widać, a przyszłość – o niej lepiej
nie myśleć. Czasem, jak ktoś mnie pyta,
co zrobimy z Olgierdem za dwadzieścia
lat, to bardzo mocno ważę odpowiedź.
Wszak nie wiem, co będzie za tydzień,
ale czas przyszły mam zaplanowany
w kilku wariantach. Ale tego nie zrozumie nikt, kto nie jest w tym miejscu.
I dlatego wiem, że można nam zazdrościć tego, że Młody pięknie ćwiczy,
czerpie z turnusów pełnymi garściami,
wszystko je, uwielbia Vojtę, współpracuje – choć oczywiście pokazuje, gdy
mu coś nie leży. Tylko chciałabym, żebyście wiedzieli, że on się z tym całym
dobrodziejstwem inwentarza nie urodził. To wychowanie, praca, konsekwencja i lata terapii sprawiły, że tak
dobrze pracuje i są efekty. Trafiamy
naprawdę na wspaniałych specjalistów, ale też już wiem, czego oczekuję.
On urodził się z rzadką chorobą genetyczną i jest rozwojowo o jakieś 10 lat
w plecy i tego nigdy nie nadrobi, wręcz
będzie stale dystans do rówieśników
zwiększać. Więc proszę nie piszcie mi,
że wasze dzieci są niegrzeczne, nie chcą
jeść warzyw, brać leków, chodzić

Fot. arch. prywatne

Co dalej?

na terapię, pyskują i nie można ich
oderwać od smartfonów. No nie!
I jako pointę wrzucę Wam fragment
niderlandzkiej strony, która opisuje
różne choroby. Ponieważ oczywiście
teraz czytam namiętnie o ZPT-H, to trafiam na końce internetu i to w językach
obcych, bo po polsku to lipa. Pewnie
więc na blogu pojawią się informacje
o chorobie, ale najpierw muszę sobie
to ułożyć. Wiem, że w Niderlandach mają
inny system edukacji, wsparcia, ochrony
zdrowia i to nie podlega porównaniu.
Natomiast ten fragment jest doskonały
dla wszystkich rodziców, którzy mają
większe czy mniejsze problemy z dziećmi.

Ludzie stamtąd
Tak mi się skojarzył tytuł opowiadań
Marii Dąbrowskiej z naszym tu i teraz
w znaczeniu globalnym, i tym bardziej
mikro. Widać przecież, jak łatwo nam oceniać, porównywać się z innymi, poprawiać
sobie humor kosztem innych. I wszyscy
wiemy, co byśmy zrobili na miejscu tego
czy tamtej. Ot, takie proste. A przecież
z wyborów nie trzeba się tłumaczyć. Wojna wielu z nas zweryfikowała i jest tyle
samo zachowań zasługujących na pochwałę, jak i tych, których powinniśmy się
wstydzić. Zawsze musi być równowaga.
#CodziennieRazemzTobą

Dość mocno oczywiście myślę o sytuacji
osób z niepełnosprawnościami, które
do nas przyjeżdżają, bo przecież nam
jest ciężko zdobyć sprzęt, przejść przez
całą machinę biurokratyczną – wnioski, zaświadczenia, pieczątki, kody i inne
fascynujące numery. Poza tym sytuacja
uchodźców od początku ustawia mnie
w myśleniu, co bym zrobiła, gdybym była
w takiej sytuacji. Czy wzięłabym Olgierda, wózek i torbę, czy karton pieluch?
I co dalej?
Gdy pakowałam nas na turnus – to najczęściej dwa tygodnie – zrozumiałam,
że nie jestem w stanie się ewakuować bez
przyczepy, a przecież tu mam gdzie spać,
jest ciepło oraz dają jeść. Nawet prąd i internet jest. Takie luksusy. Więc może zanim będziemy komentować to, że Ukrainki
robią zakupy w centrum handlowym, wypoczywają na plaży, czy też zrobiły sobie
paznokcie, zastanówmy się, czy chcielibyśmy naprawdę, żeby spały na kartonach.
To by przywracało poczucie sprawiedliwości i ładu społecznego? A ludzi gorszej
kategorii przecież wokół nas jest więcej!
I czy to jest w porządku?
I choć nie panikuję, to często powtarzam – byle za Wisłę. Po raz pierwszy
na turnus (a jesteśmy pod Poznaniem)
zabrałam paszporty. ■
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Kobiece piękno ma różne odcienie

Agnieszka Babś, Karolina Bednarczyk,
Sylwia Błach, Emilia Cielma, Martyna
Cyboroń, Joanna Czapla, Marlena Flis,
Nikola Gościniak, Magdalena Kulus,
Aneta Olkowska, Renata Orłowska i Kinga Owczarczak spotkały się w Warszawie,
w hotelu Indigo, na sensualnych sesjach
zdjęciowych, których autorką była fotograf Beata Muchowska.
Projekt „Odcienie piękna” powstał
z potrzeby serc kobiet. To one, rozmawiając ze sobą, doszły do wniosku,
że chciałyby zrobić sesję pokazującą
ich kobiecość i zmysłowość. I piękno,
które choć wymyka się obowiązującym
kanonom, urzeka i emanuje swoją wyjątkowością – mówi Katarzyna Pedrycz
z Fundacji SMA, realizatorka przedsięwzięcia.
– Uczestniczki projektu są piękne,
bo lubią i akceptują siebie. Wraz ze swoimi niedoskonałościami, bo to właśnie
one sprawiają, że są nietuzinkowe
i niepowtarzalne. Uważam, że kobiecość nie ma jednej definicji, zwłaszcza
we współczesnym świecie, w którym
każdy może być tym, kim chce i każdy
ma prawo do swojej definicji piękna
i kobiecości. Kobiece jesteśmy wtedy,
kiedy się takie czujemy, kiedy jesteśmy
w zgodzie ze sobą. Każda z nas może
być piękna, jeśli tego chce – zapewnia
Sylwia Błach, zawodowa programistka,
autorka horrorów, fotomodelka na wózku i influencerka wybrana przez wydawnictwo Forbes jedną z 22 kobiet, które
warto obserwować w 2022 roku.
– Nigdy nie będę wyglądać jak zdrowe kobiety, nigdy nie będę szczupłą
blondynką i nigdy nie zakręcę tyłkiem.
Jeżdżę przecież na wózku. Ale mogę pokazywać swoją kobiecość i swój seksapil.
Mam nadzieję, że ten projekt będzie
początkiem do rozmowy na temat ciał
spoza przyjętego kanonu, bo jest ogrom12

Fot. Beata Muchowska

ą różne. Młodsze i bardziej dojrzałe, z różnym bagażem życiowych doświadczeń, z odmiennymi poglądami, zakochane lub szczęśliwe singielki. Ale wszystkie pełne pasji,
odważne, zmysłowe i piękne. Łączy je życie z rdzeniowym zanikiem mięśni. Dwanaście
niezwykłych kobiet, które wzięły udział w fotograficznym projekcie Fundacji SMA „Odcienie
piękna”, bo chciały pokazać światu, że niepełnosprawność nie równa się aseksualności.

na potrzeba, żeby o tym rozmawiać.
Dzięki temu osoby, które nie mieszczą
się w ogólnie postrzeganych normach
piękna, nabiorą pewności siebie i odwagi
do tego, żeby chociażby wyjść z domu. Bo
niestety wciąż jest bardzo dużo kobiet
z niepełnosprawnością, które wierzą,
że jeżeli nie sprostają pewnym standardom, to nie będą piękne – mówi
Renata Orłowska, pedagog, edukator,
pracownik socjalny i działacz społeczny,
Osobowość Internetowa 2021 konkursu
Człowiek bez Barier, organizowanego
przez Fundację Integracja.
– Praca przy projekcie i sesje zdjęciowe były czasem pełnym emocji i wzruszeń, nie tylko dla modelek, ale i dla
autorki zdjęć – Beaty Muchowskiej. Gdy
spotkałam się z moimi pierwszymi modelkami, już wiedziałam, że będzie cuRazem z Tobą

downie. Dziewczyny były tak niezwykle
otwarte, tak radosne, miały taką pogodę
ducha i chęć do współpracy, że nie mierzyłam się praktycznie z żadnymi barierami. To było przełamanie mojego
wyobrażenia, a może nawet stereotypu,
jak będzie się z dziewczynami pracowało
– przyznaje pani fotograf.
„Odcienie piękna” służą właśnie przełamywaniu stereotypów na temat osób
z niepełnosprawnościami. W mediach
brakuje prawdziwego wizerunku tych
osób i najczęściej przyklejana jest im
łatka „biednych, nieporadnych, wiecznych dzieci” lub „dzielnych wojowniczek
zmagających się z chorobą”. Tymczasem,
jak mówią uczestniczki projektu, choroba i niepełnosprawność nie determinują tego, kim są i jakie są. – Jesteśmy
normalnymi kobietami, mamy takie
razemztoba.pl
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Czy praca zdalna pomaga aktywizować
osoby z niepełnosprawnościami?

same uczucia, emocje, pragnienia, marzenia czy problemy jak zdrowe kobiety
– podkreśla Joanna Czapla, psycholog
biznesu, pisarka, działaczka społeczna,
laureatka konkursu Lady D. Mazowsza.
– Życie z SMA czy jakąkolwiek inną
niepełnosprawnością nie oznacza zamknięcia się w domu, siedzenia i płakania. Żyjemy normalnie, pracujemy,
zakładamy rodziny, podróżujemy, cieszymy się chwilami – dodaje Karolina Bednarczyk, grafik komputerowy
i blogerka.
I ma całkowitą rację – wszystkie
uczestniczące w projekcie kobiety są
niezwykle aktywne i realizują się w różnych rolach społecznych: spotykają się
ze znajomymi, chodzą na dyskoteki,
wyjeżdżają na wakacje, uczą się lub studiują i spełniają się zawodowo. Chcą
inspirować wszystkie kobiety, nie tylko te z niepełnosprawnościami, aby
akceptować siebie, szukać obszarów,
w których można się rozwijać, realizować
siebie – zarówno w codziennych małych
sprawach, w pracy, w działaniu na rzecz
innych. Emilia Cielma prowadzi własną
firmę, jest tłumaczką i nauczycielką języka angielskiego, Aneta Olkowska –
jako psycholog, doradczyni zawodowa
i trener rozwoju osobistego – ma własny
gabinet, a Kinga Owczarczak pracuje
jako pośrednik sprzedaży.
Projekt „Odcienie piękna” pokazuje
także, że SMA dotyczy nie tylko małych dzieci, jak obecnie powszechnie
się uważa. – Dorosłych chorych na SMA
jest naprawdę wielu. Nie jesteśmy dinozaurami – nie wyginęliśmy. Od lat
funkcjonujemy w Polsce, która nadal
jest pełna barier i uprzedzeń – puentuje
Renata Orłowska. ■
Inf. prasowa

Z

miany na rynku pracy powodują, że osoby z niepełnosprawnościami i ograniczoną mobilnością, które jeszcze
kilka lat temu nawet nie myślały o pracy zarobkowej,
dziś mogą ją podjąć i z sukcesem wykonywać.

Wprawdzie wskaźnik zatrudnienia
w tej grupie nadal jest niski, ale jest
coraz więcej inicjatyw, które mogą go
poprawić. Zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami sprzyja z pewnością
rozwój technologiczny – mowa nie tylko
o lepszym dostępie do sprzętu komputerowego i szybkiego internetu, lecz również o takich innowacjach jak okulary
asystujące, specjalne klawiatury czy „tłumacze” języka migowego na dźwięki.
Największą barierą pozostają stereotypy i obawa ze strony pracodawców
– podkreślali eksperci podczas konferencji Polskiej Organizacji Pracodawców
Osób Niepełnosprawnych.
– Chcielibyśmy, żeby rynek pracy
w kontekście zatrudniania osób z niepełnosprawnościami za 5–10 lat dogonił choć trochę wskaźniki europejskie.
Dziś w Polsce wskaźnik zatrudnienia
wynosi nieco powyżej 28 proc., a w niektórych krajach to nawet 50– 60 proc.
i na to z zazdrością patrzymy. To jest
ogólny cel polityk publicznych w tym
zakresie – podkreślił podczas spotkania
Przemysław Herman, dyrektor w Departamencie Europejskiego Funduszu
Społecznego w Ministerstwie Funduszy
i Polityki Regionalnej.
W Polsce jest ok. 3 mln osób niepełnosprawnych, czyli takich, które zgodnie z definicją z ustawy o rehabilitacji
ukończyły 16 lat i mają orzeczenie o niepełnosprawności. Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że 80 proc.
z nich nie pracuje i nie szuka pracy.
Mimo znacznych nakładów, m.in. z Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz PFRON, wskaźniki
zatrudnienia w tej grupie osób tylko
nieznacznie wzrosły w ostatniej dekadzie. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest
wiele. Raport NIK wskazuje, że główną
są ograniczenia związane ze stanem
zdrowia i niepełnosprawnością. Poza
#CodziennieRazemzTobą

tym eksperci wymieniają także niskie
kompetencje i wykształcenie, a co za tym
idzie także niską samoocenę. Zresztą
w tym segmencie rynku pracy bariery
psychologiczne są szczególnie istotne
i dotyczy to zarówno potencjalnych pracowników, jak i pracodawców.
– Nie ma innej grupy tak mocno defaworyzowanej na rynku pracy jak osoby
z niepełnosprawnościami – mówi Majka
Lipiak, prezes Fundacji Leżę i Pracuję.
Problemem jest już sam termin „niezdolny do pracy”. Zarówno sami zainteresowani, jak i pracodawcy często mają
wątpliwości, czy praca z takim orzeczeniem jest zgodna z prawem. Osoby z niepełnosprawnościami często same o sobie
mówią, że nie pracują, bo im nie wolno.
Poza tym nie wierzą w to, że dadzą radę
pracować i że mają wystarczające kompetencje. Z kolei pracodawcy mają obawy, czy będą potrafili się komunikować
z pracownikiem niepełnosprawnym,
czy zgra się on z zespołem i jak dostosować miejsce pracy do jego potrzeb.
Właśnie niedostosowanie miejsc pracy
do potrzeb osób niepełnosprawnych jest
kolejnym istotnym problemem rynku.
To mogą być m.in. różnego rodzaju bariery architektoniczne i transportowe.
Dojazdy do pracy często stanowią wyzwanie dla takich osób, ale tu z pomocą
przychodzi upowszechnienie się pracy
zdalnej. Dla wielu osób stała się ona
jedyną szansą na znalezienie zatrudnienia.
– Nowe technologie sprawiają, że osoby, które parę lat temu nie miały szans
na pracę, teraz mogą pracować z domu.
Dziś praca zdalna na nikim już nie robi
wrażenia, ale jeszcze parę lat temu przeciętna osoba z niepełnosprawnością,
nieaktywna zawodowo, która nigdy
nie pracowała, nie miała co szukać pracy na Pracuj.pl czy innych portalach
z ofertami pracy – mówi Majka Lipiak.
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– Pandemia w pewnym stopniu przerzuciła nas wszystkich na stronę osób
z niepełnosprawnościami. Pewnego dnia
wszyscy zaczęliśmy pracować z domów,
z różnymi problemami, ale wszyscy byliśmy w tej samej sytuacji. Sami sobie
udowodniliśmy, że można tak pracować – podkreśla Ryszard Hordyński,
dyrektor ds. strategii i komunikacji
w Huawei Polska. – Problem w tym,
że legislacja nie nadąża za technologią
i jest to dyplomatyczne stwierdzenie.
Jeśli będą odpowiednie ramy prawne,
technologicznie nie ma żadnych barier,
żeby osoby z niepełnosprawnościami
mogły pracować zdalnie, oczywiście
w miarę swoich kompetencji.
Jak podkreśla, dziś często do zatrudnienia osoby z niepełnosprawnościami
o ograniczonej mobilności wystarczy
sprzęt komputerowy i szybkie łącze
internetowe w domu, plus kompetencje do ich obsługi. Umiejętności cyfrowe mogą stanowić pewien problem,
ale na ich podnoszeniu skupia się wiele programów pomocowych. Również
sprzęt IT jest coraz częściej wyposażony w rozwiązania, które ułatwiają
obsługę przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Co więcej, dzięki różnego rodzaju innowacjom pracę mogą
podejmować nawet osoby o znacznym
stopniu niepełnosprawności fizycznej,
również zupełnie unieruchomione.
– W naszym zespole jest Krzysztof,
który rusza tylko głową. To były pracownik kopalni, który jest u nas pracownikiem administracyjnym. Korzysta
z okularów z technologią asystującą,
za pomocą której steruje wzrokiem
kursorem po wyświetlonej klawiaturze na ekranie, a w zębach ma gryzak,
którym „klika”, czyli który mu służy
za myszkę. Okulary te kosztują 600 dol.,
z cłem to 3 tys. zł. To nieduże pieniądze
w porównaniu do możliwości, jakie dają
– mówi Majka Lipiak.
Jak podkreśla Ryszard Hordyński,
tego typu innowacyjnych projektów jest
bardzo dużo, o czym może świadczyć
ubiegłoroczna edycja konkursu Huawei
Startup Challenge, która skupiała się
na technologiach przeciwdziałających
wykluczeniom i służących wyrównywaniu szans. Do konkursu wpłynęło 250
14
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zgłoszeń. Na podium stanął start-up
Wheelstair, który opracował rozwiązanie umożliwiające osobom na wózkach
inwalidzkich samodzielne pokonywanie schodów. Dzięki temu nawet 570
tys. osób może być włączonych w życie
społeczne w większym wymiarze. Druga
nagroda trafiła do Associated Apps i jego
wirtualnego asystenta głosowego, który
nawiguje osoby niewidome i niedowidzące wewnątrz budynków użyteczności
publicznej, np. w urzędach, biurowcach,
centrach handlowych czy na lotniskach.
Trzecim laureatem został start-up Parrot
One i jego innowacyjna klawiatura, która
wspiera pracę i komunikację osób z zaburzeniami funkcjonowania mięśni rąk.
– Zgłoszenia 250 start-upów pokazują, że te rozwiązania już są dostępne,
a bariery są tylko w naszych głowach.
Trzeba te pomysły wziąć i wdrożyć, tylko biurokracja często dziś ten proces
spowalnia – mówi przedstawiciel Huawei Polska.
Eksperci podkreślają, że nowe technologie są szansą na wyrównanie możliwości na rynku pracy, chociaż wiele
zależy od otwartości pracodawców i ich
świadomości na temat potencjału zawodowego osób niepełnosprawnych.
– Dzisiaj mamy brak rąk do pracy,
Razem z Tobą

a pracodawcy nie sięgają z jakichś powodów po zasób osób niepełnosprawnych,
które mogą pracować. Jest to duży zasób,
do którego pracodawcy mogą sięgnąć.
Jeżeli pokażemy produktywność tych
osób, to powinno to przełamywać bariery pracodawców – ocenia Przemysław Herman.
Nowe technologie, to obok zwiększania świadomości pracodawców czy podnoszenia kompetencji cyfrowych, jeden
z elementów, które mają pomóc w osiągnięciu celów przyjętych w rządowej
„Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021–2030”. Dokument
zakłada, że wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wzrośnie z ok. 26 proc. w 2018 roku
do 40 proc. w 2030 roku, a współczynnik
ich aktywności zawodowej – z ok. 28
proc. do 45 proc. Pełnomocnik Rządu
ds. Osób Niepełnosprawnych zapowiedział także opracowanie narodowego
programu zatrudnienia tej grupy osób.
Dyskusja „Rozwój technologii a rynek
pracy osób z niepełnosprawnościami”
była pierwszym spotkaniem w ramach
cyklu „Zatrudniam, bo warto, pracuję,
bo warto” organizowanym przez Polską
Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. ■		
Newseria
razemztoba.pl
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undacja im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej przygotowała serię 14 różnych treningów dla osób z niepełnosprawnościami narządu ruchu. W każdy wtorek
i czwartek na profilu Facebook Fundacji oraz na kanale
YouTube ukazują się kolejne odcinki dedykowane osobom
z konkretnym rodzajem niepełnosprawności.

T

rwa rekrutacja na szkolenia dla pracowników
sektora transportu
zbiorowego, którzy mają kontakt z podróżnymi. Mają one
charakter warsztatowy.
Szkolenia kierowane są do pracowników sektora transportu zbiorowego, którzy
mają na co dzień kontakt z podróżnymi
np.: kierowców, motorniczych, sprzedawców biletów, członków drużyn konduktorskich, pracowników świadczących usługi
asysty, pracowników infolinii, pracowników punktów obsługi pasażera, kontrolerów biletów a także do kadry zarządzającej,
w tym przedstawicieli związków zawodowych przedsiębiorstw oraz organizatorów
transportu zbiorowego.

Fot. nadesłane

– Wszystkie treningi zostały wymyślone i skonsultowane z osobami z niepełnosprawnościami, fizjoterapeutami
oraz z instruktorami sportu osób niepełnosprawnych. Są to krótkie filmy,
które możemy samodzielnie wykonywać
w domu i tym samym podtrzymywać dobrą kondycję oraz sprawność. Skupiliśmy
się na odbiorcy, jego możliwościach i potrzebach – podkreśla Maciej Wiatrowski,
pomysłodawca i realizator projektu.
W jaki sposób przeprowadzić trening
tenisa stołowego lub szermierki w przestrzeni domowej? Jakie ćwiczenia dobrać
dla osób z mózgowym porażeniem dziecięcym, zanikiem mięśni lub też z przepukliną oponowo rdzeniową? Jak w domu

Różni podróżni
– obsługa
bez barier

zrobić trening koszykówki bądź też rugby
na wózkach? Jakie ćwiczenia są najlepsze
dla osób z porażeniem czterokończynowym, a jakie dla tych z porażeniem
dwóch kończyn? Co dla amputantów
kończyn dolnych? Organizatorzy proponują też trening oddechowy.
Filmy powstały jako odpowiedź
na lockdown, ale szybko okazało się,
że mogą być pomocne bez względu
na okoliczności. Z filmów mogą korzystać bezpłatnie wszyscy zainteresowani.
Filmy powstały w ramach projektu
„Zdalnie też jest fajnie” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. ■
Red.

Fot. Rafał Sułek

F

Trenuj online

Warsztaty są realizowane w systemie
dwudniowym. W programie szkolenia
zawarte są takie elementy, jak: udzielanie pomocy, przekazywanie informacji
czy komunikowanie się z podróżnymi
– w tym z osobami z różnymi niepełnosprawnościami.
Wparcie oferowane jest w projekcie
realizowanym przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(PFRON).
Szczegółowe informacje znajdują się
na stronie PFRON. ■
Red.

#CodziennieRazemzTobą
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Dzień Dzikiej Przyrody.
Jak na co dzień pomagać naturze?

Obchodzony 3 marca Dzień Dzikiej
Przyrody to moment, w którym warto
zwrócić uwagę na zwierzęta i rośliny,
potrzebujące naszej pomocy.
Data 3 marca nie jest przypadkowa.
Tego dnia, niemal 50 lat temu, podpisana
została Konwencja o międzynarodowym
handlu dzikimi zwierzętami i roślinami
gatunków zagrożonych wyginięciem
(CITES). W ten sposób ich sprzedaż została w znaczącym stopniu ograniczona.
Niestety jednak natura, również w Polsce, nadal musi borykać się z ogromem
przeciwności. Nad Wisłą nie brakuje
przedstawicieli fauny i flory, którzy narażeni są na wyginięcie.
– Wspieranie ekosystemów leży w interesie nas wszystkich. Zwierzęta i rośliny
w wielu miejscach żyją w pewnego rodzaju symbiozach, jedne nie mogą żyć
bez drugich. Na co dzień nie zdajemy
sobie sprawy, jak ważną rolę w naszym
świecie odgrywają np. pszczoły. To niezwykle pożyteczne owady, które zapylają
znaczną część roślin, trafiających później na nasze talerze. Dlatego niezwykle
istotne jest pomaganie im w codziennym
funkcjonowaniu, w naszym wspólnym
środowisku – podkreśla Felice Scoccimarro, prezes Amest Otwock Sp. z o.o.,
działającej w branży gospodarowania
odpadami, a także inicjator powstania
Akademii Ekologicznej Amest Otwock.
Wśród żyjących w Polsce gatunków
zagrożonych wyginięciem znajduje
się zadrzechnia czarnoroga. To owad
z rodziny pszczołowatych, objęty ścisłą
ochroną gatunkową. Zamieszkuje zarówno lasy, jak i tereny zurbanizowane.
Dlatego tak istotne jest, by każdy z nas
tworzył w miarę możliwości łąki kwietne
i zakładał, nawet na balkonach, ogrody
z roślinami miododajnymi. W ten sposób
wspiera się nie tylko pszczoły miodne,
16
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ni stają się coraz dłuższe, co sprzyja pieszym wędrówkom. Chętniej odwiedzane
są lasy, parki czy nadmorskie plaże. To dobry moment, by z bliska przyjrzeć się budzącej
do życia przyrodzie. Niestety jednak obraz ten często zakłócony jest przez nielegalne
śmietniska, które negatywnie wpływają na pracę ekosystemów.

ale także równie ważne, dziko żyjące
owady, np. trzmiele.

Przyroda woła o pomoc
Pomagać zwierzętom i roślinom
można także na inne sposoby. W parku,
lesie czy nad wodą. Nadal bowiem zmorą w Polsce są powstające nieustannie
dzikie wysypiska. W latach 2011-2020
każdego roku średnio likwidowano ponad 12 500 tego typu obiektów. Najwięcej
w 2016 roku – 15 289.
– Dzikie wysypiska są prawdziwą
plagą. To nie tylko kłopot estetyczny,
ale przede wszystkim ekologiczny. Rozkładające się przez wiele lat tworzywa
sztuczne, sprzęt AGD i RTV czy inne odpady są wielkim zagrożeniem dla środowiska, jeżeli nie są w odpowiedni sposób
unieszkodliwiane. Problemem są także
pozostawiane przez ludzi, np. podczas
wycieczek, butelki. Wabione słodkim zapachem owady, wlatując do nich, często
nie potrafią wylecieć. A to kończy się ich
śmiercią – tłumaczy Felice Scoccimarro.
Dobrym pomysłem w czasie odpoczynRazem z Tobą

ku na łonie natury jest zabieranie ze sobą
worka na śmieci i rękawic. Dzięki temu
w bezpieczny sposób można pozbierać
pozostawione przez innych śmieci, które
mogłyby przysporzyć środowisku wielu problemów.

Właściwe wybory
W kontekście ochrony dziko żyjących
zwierząt i ich naturalnych siedlisk, warto
zastanowić się również nad tym, co kupujemy w sklepach. Przez lata wielką
popularność, między innymi w przemyśle spożywczym, zdobył olej palmowy. To składnik obecny w słodyczach
czy daniach restauracji z kategorii fast
food. Tymczasem powstające w Azji plantacje zajmują miejsca tropikalnych lasów
– problem ich karczowania jest widoczny
np. na Sumatrze i Borneo. Konsekwencją masowych upraw palm olejowych
jest niszczenie domów orangutanów.
Dziś te naczelne klasyfikowane są przez
Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody
jako krytycznie zagrożone. ■
Inf. prasowa

razemztoba.pl
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Dostępna Politechnika Łódzka

N

a Politechnice Łódzkiej, w ramach rządowego Programu (POWER), realizowany jest projekt „Dostępna Politechnika Łódzka”. Dzięki niemu, uczelnia ma
szansę usunąć wiele barier architektonicznych, cyfrowych
i komunikacyjnych.

J

ak pomóc dzieciom niewidomym i niedowidzącym poznać bohaterów
z ulubionych książek? Dotyk
jest czasami jedynym sposobem na wyobrażenie sobie
postaci z literatury.
Z myślą o dzieciach z niepełnosprawnością wzrokową, w ramach innowacji
społecznych, zaprojektowano oraz przetestowano pomysł, którego istotą jest
stworzenie trójwymiarowych modeli wybranych postaci literackich. Są to dobrze
znani bohaterzy z bajek m. in. Kot w butach, Kopciuszek czy Pan Kleks. Postacie
te zostały zaprojektowane przez artystę
plastyka, z uwzględnieniem specyfiki
„oglądania poprzez dotyk”. Figurki zostały
wykonane w ramach technologii druku
3D. Innowacja skierowana jest do dzieci
niewidomych, niedowidzących oraz do ich

Fot. nadesłane

taż wewnętrznego dźwigu osobowego
w budynku C3;
Oprócz tego, projekt zakłada liczne
szkolenia i wyposażenie uczelni w sprzęt
do nauki dla niepełnosprawnych studentów. Jako element projektu powstanie
Centrum Doskonałości Projektowania
Uniwersalnego (CDPU) obejmujące przygotowanie PŁ we współpracy z innymi
uczelniami, ekspertami i think tankami,
do pełnienia funkcji ośrodka opracowującego autorskie rozwiązania w dostępności oraz zrównoważonego rozwoju.
W skład CDPU wchodzą Laboratoria:
Mechaniczne, Elektroniczne, Analiz i Symulacji Ergonomicznych, Virtual Reality.
To miejsca na kreatywną, interdyscyplinarną pracę w wielofunkcyjnych przestrzeniach do prowadzenia dydaktyki,
badań i realizacji projektów związanych
z wyzwaniami społecznymi. To miejsce
kształcenia kadr, które będą tworzyć
nowe rozwiązania z myślą o wszystkich
użytkownikach, czyli zapewniające społeczną dostępność. ■

opiekunów, w tym instytucjonalnych. Ma
na celu ułatwienie dzieciom z niepełnosprawnością wzroku poznawania rzeczywistości przedstawionej na kartkach
książek oraz podniesienie ich kompetencji
społecznych w kontaktach z rówieśnikami.
Z rozwiązania mogą skorzystać instytucje pracujące z dziećmi niewidomymi
i niedowidzącymi np. biblioteki, szkoły,
ośrodki edukacyjne.
Jeśli jesteś zainteresowany modelami
3d do wydruku – skontaktuj się z magdalena.antkowiak@rops.poznan.pl ■

funduszeeuropejskie.gov.pl

Red.
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Zmianom podlegać będzie m. in.:
• centrum Sportu Politechniki
– zapewnienie dostępu z poziomu wejścia głównego do poziomu -1 i +1, zapewnienie swobodnego przemieszczania
się osób niepełnosprawnych wewnątrz
budynku, adaptacja pomieszczeń;
• wydział Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska (W6): Przebudowa wejścia do budynku w celu zapewnienia dostępu osób niepełnosprawnych,
adaptacja pomieszczeń sanitarnych
do potrzeb osób niepełnosprawnych,
dostosowanie instalacji sygnalizacji pożaru dla osób niepełnosprawnych;
• wydział Inżynierii Procesowej
i Ochrony Środowiska (W9): Przebudowa wejścia do budynku B10;
• wydział Technologii Materiałowych
i Wzornictwa Tekstyliów (W4): Dostawa
i montaż zewnętrznego dźwigu osobowego w budynku A33;
• wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
(W2), Centrum Nauczania Matematyki
i Fizyki Politechniki: Dostawa i mon-

Dotknąć świata
książek
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Polsce liczba pracowników medycznych na tysiąc mieszkańców jest znacznie niższa niż w innych krajach UE, a sytuacja pogarsza się z każdym rokiem. Prognozy na
kolejne lata także są alarmujące.

Średnia wieku pielęgniarek to 53
lata, a według szacunków w 2030 roku
będzie to 60 lat. Co roku na emeryturę odchodzi znacznie więcej osób,
niż wchodzi do zawodu. W ocenie Marioli Łodzińskiej, wiceprezes Naczelnej
Rady Pielęgniarek i Położnych, deficyt
kadr jest szczególnie istotny w opiece
długoterminowej. Wpływają na to m.in.
zasady wynagradzania pracowników
służby zdrowia, które zmieniły się
w czasie pandemii.
– Publiczna ochrona zdrowia kona,
a opieka długoterminowa jest w tej
chwili w agonii – mówi agencji Newseria Biznes Mariola Łodzińska. – Patrząc
na nasze dane zawarte w centralnym
rejestrze, widać, że mamy ogromny
deficyt kadr pielęgniarskich i położniczych, ale nie tylko, mówimy generalnie o wszystkich kadrach medycznych.
Problem ten mocno uwydatniła pandemia. Jesienią 2020 roku, podczas
drugiej fali, zawieszone zostały normy
zatrudnienia na oddziałach szpitalnych, zgodnie z którymi na daną liczbę
pacjentów musi przypadać określona
liczba personelu lekarskiego i pielęgniarskiego. Okazało się wówczas,
że jest go za mało, co de facto powinno
oznaczać zamknięcie niektórych oddziałów. Niedobór kadr medycznych
to wielka bolączka przede wszystkim
obszaru opieki długoterminowej.
– Wynika to z tego, że pielęgniarki muszą zapewnić opiekę pacjentom w publicznych i niepublicznych
podmiotach leczniczych. Jeżeli pielęgniarki pracują w tych podmiotach,
to podlegają regulacjom płacowym
dotyczącym ustawy o płacy minimalnej
dla pracowników – wyjaśnia wiceprezes NIPIP. – Ta ustawa spowodowała,
że pielęgniarki zamiast podejmować
pracę w opiece długoterminowej,
na przykład domowej, nie realizują
18
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Liczba pielęgniarek w Polsce
jest dramatycznie niska

swoich zadań, ponieważ więcej zarobią
w szpitalach.
Mowa tu o wprowadzonej w lipcu br.
nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników
zatrudnionych w podmiotach leczniczych. W odpowiedzi na zapisy tej
ustawy, tysiące pracowników służby
zdrowia, w tym pielęgniarek i położnych, wzięło udział w manifestacji
11 września 2021 roku w Warszawie.
Wśród postulatów znalazły się m.in.
natychmiastowa zmiana wspomnianej
ustawy, uznanej za krzywdzącą personel z długoletnim stażem, ale bez
tytułów licencjata czy magistra, ponadto realny wzrost wyceny świadczeń,
ryczałtów i tzw. dobokaretki, zatrudnienia dodatkowych pracowników
obsługi administracyjnej i personelu
pomocniczego oraz wprowadzenia
norm zatrudnienia uzależnionych
od liczby pacjentów.
– W opiece długoterminowej domowej, stawka nie została podniesioRazem z Tobą

na od 2016 roku. Została wyceniona
w 2015 roku według danych na 2013
rok. A borykamy się z inflacją, ceny poszły do góry, a wycena tej formy opieki została na poziomie niezmiennym
od lat – tłumaczy Mariola Łodzińska.
Jak podkreśla, to o tyle istotne,
że w opiece długoterminowej rola
pielęgniarki powinna być wiodąca.
– Pielęgniarka nadaje rytm pracy,
wyznacza cele. W mojej ocenie powinna mieć do pomocy opiekunów,
którzy odciążą ją z pracy pielęgnacyjno-opiekuńczej. Pielęgniarki powinny
być przygotowane do czynności specjalistycznych, edukacji, promowania zdrowia, do utrzymania zdrowia
w należytym stanie, co u nas nie ma
miejsca. Obecnie wymagane są tylko
pielęgniarki do opieki nad pacjentem, natomiast jedni widzą potrzebę zatrudnienia opiekunów, a inni
takiej potrzeby nie widzą. Dlatego
braki i przeciążenie grupy pielęgniarek i położnych są znaczące. Marnotrawi się potencjał tych pielęgniarek
razemztoba.pl
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Newseria

Seniorzy z Łodzi
wspierają Ukrainę

Ł

ódzkie seniorki z Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora
przy ul. Rzgowskiej 170 zbierają małe plecaki dla ukraińskich
dzieci, które są odbierane z granicy. Zaś uczestniczki zajęć z Klubu Seniora przy ul. Cieszkowskiego 6 ruszyły do pomocy przy
cięciu pasków do siatek maskujących dla Ukrainy.

Fot. UM Łódź

na czynności, które mogłyby wykonać
inne zawody medyczne – zauważa
przedstawicielka NIPiP.
Dane OECD i KE (raport „State of
Health in the EU: Companion Report
2021”) wskazują, że liczba praktykujących lekarzy na każdy tysiąc populacji
wynosi w Polsce 2,4, a liczba pielęgniarek – niecałe 6. Średnia dla UE
to odpowiednio – 3,9 oraz 8,4. Krajowe
wyniki są jednymi z najgorszych wśród
państw członkowskich.
– Od lat informujemy rządzących,
niezależnie od ekipy, która była u sterów władzy, jak wygląda sytuacja.
Obecnie realizuje się czarny scenariusz. Średni wiek polskiej pielęgniarki
w tej chwili to 53 lata, położnej – dwa
lata mniej – wylicza Mariola Łodzińska.
Raport Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych z 2021 roku wskazuje,
że prawie 36 proc. pielęgniarek (ponad
83 tys.) jest w wieku między 51 a 60
lat. Mimo nabycia uprawnień emerytalnych, w zawodzie ciągle pracuje 63
tys. osób, stanowiących aż 27,2 proc.
ogółu. Podobnie sytuacja wygląda
wśród położnych. Prognozy zawarte
w raporcie wskazują, że do 2025 roku
liczba zatrudnionych pielęgniarek
i położnych zmniejszy się o ponad 16,7
tys., a do 2030 roku – aż o blisko 36,3
tys. osób.
– Do systemu nie wchodzi tyle pielęgniarek, ile powinno. Rokrocznie
ok. 10 tys. pielęgniarek nabywa prawa
emerytalne. Żeby utrzymać status quo,
powinno ich wchodzić do systemu 10
tys. W tym roku prawo wykonywania
zawodu odebrało 6,8 tys., to jest zdecydowanie więcej niż w roku poprzednim, kiedy było to 5,5 tys. pielęgniarek,
natomiast do systemu weszło tylko
2,35 tys. Pytanie, gdzie jest cała reszta
– mówi wiceprezes NIPiP – To pytanie powinno nurtować Ministerstwo
Zdrowia i osoby decyzyjne w tym kraju,
ponieważ Polski nie stać jest na kształcenie tak drogich kadr, jakimi są pielęgniarki i położne. ■

Akcja pomocy dla uchodźców z Ukrainy wystartowała w CZAS na Górnej przy
ul. Rzgowskiej 170, w połówie marca. W ciągu kilku dni udało się zebrać kilkanaście plecaków dla maluchów! Centrum Seniora zbiera małe plecaki, które
są odbierane na granicy. Plecaki nie muszą być nowe, ale w dobrym stanie, tak
by wywołały uśmiech na twarzach dzieci uciekających przed wojną. W plecaku
znaleźć zaś można: butelkę wody niegazowanej, soczek w kartoniku ze słomką,
mus w tubce, batonik, małe opakowanie kredek, kolorowankę, misia lub inną
przytulankę, paczkę chusteczek higienicznych oraz opakowanie mokrych chusteczek.

Siatki maskujące dla Ukrainy
Tymczasem Klub Seniora z ulicy Cieszkowskiego włączył się do pomocy cięcia
pasków do siatek maskujących. Seniorki w ciągu jednego dnia zorganizowały
bele materiału. Następnego dnia w drzwiach centrum stanął tłum chętnych
do pomocy pań zaopatrzonych w nożyczki. Na sali, która została do tego przeznaczona, zabrakło miejsca dla wszystkich, więc praca przeniosła się nawet
do kuchni i do szatni. Paski były cięte fachowo – wyszły długie i solidne. Pierwsza
dostawa już pojechała do Akademii Sztuk Pięknych, której to studenci przygotowują siatki maskujące dla Ukrainy. Pomogła tez firma ZPH Quattrotex, która
podarowała dwie ogromne bele materiału. ■ 			
UM Łódź
#CodziennieRazemzTobą
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ECUS zaprasza elblążan
d 1 lipca 2021 MOPS w Elblągu został przekształcony w Elbląskie Centrum Usług Społecznych, stając się miejscem służącym wszystkim mieszkańcom, a nie jak dotychczas, tylko
tym, potrzebującym wsparcia materialnego.

– Wszelkie więc działania, które aktualnie prowadzimy, robimy po to, aby
zmienić wizerunek ośrodka pomocy,
chcemy przestać być kojarzeni jako
„rozdawacze pieniędzy” i to się powoli
zmienia, bowiem aktualnie w jednym
miejscu skupiamy różne rodzaje pomocy i usługi obejmujące takie dziedziny
jak: wsparcie rodziny, zdrowie, wsparcie
osób z niepełnosprawnościami, wsparcie osób starszych, opieka nad dziećmi
do lat 3, aktywizacja zawodową, mieszkalnictwo chronione i mieszkalnictwo
wspomagane – podkreśla Beata Kulesza,
dyrektor ECUS.
W jakim obszarze znaleźć można aktualnie pomoc w ECUS?
Kontynuowane są usługi w zakresie:
teleopieki czy opieki wytchnieniowej.
Prężnie działa asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej a także ECUS Taxi.
W najbliższym czasie ECUS planuje
uruchomić takie usługi jak:
• Dezynfekcja, deratyzacja, dezynsekcja czyli pomoc w usunięciu szkodliwych
patogenów czy insektów lub zwalczaniu gryzoni.
• Edukacja i wsparcie psychologiczne
opiekunów, którzy sprawują opiekę nad
osobą niesamodzielną.
• Mobilna usługa pomocy przy
20

Fot. nadesłane

ALEKSANDRA GARBECKA

drobnych usterkach, np. przy regulacji
okien, drzwi, podłączeniu pralki, lodówki, drobne naprawy sprzętów, montaż
półek. Skorzystać z niej będzie mogło
ok 200 osób.
• Usługi interwencyjno-opiekuńcze
– osoby, które uległy wypadkowi lub wydarzeniu losowemu, z zaświadczeniem
lekarskim, będą mogły w ciągu 3 miesięcy
skorzystać z pomocy i opiekuna, jego zadaniem będzie pomoc np. w dozowaniu
lekarstw, kąpaniu, robieniu zakupów
czy karmieniu.
• Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego – mieszkańcy w ramach tej usługi będą mogli wypożyczyć nieodpłatnie
na użytek domowy wózki inwalidzkie,
chodziki czy łóżka.
• Usługi remontowo-porządkowe –
w ich zakres będą wchodziły m. in. takie
Razem z Tobą

rzeczy jak: wymalowanie ścian, sufitów,
mycie okien czy drzwi balkonowych.
• Usługa wsparcia dla rodzin, w tym:
terapia psychologiczna logopedyczna
dla dzieci i młodzieży do lat 19 oraz dorosłych, wsparcie psychologiczne dla
rodzin, terapia małżeńska i partnerska
dla par w kryzysie, mediacje, edukacja
prawna, warsztaty specjalistyczne dla
dorosłych, spotkania warsztatowe z zakresu planowania rodziny, budowania
relacji z dziećmi, spotkania cykliczne
ze specjalistami – np. z seksuologiem,
dietetykiem, pediatrą czy fizjoterapeutą.
• Usługa sezonowa – sprzątanie
nagrobków czyli usuwanie zniczy, trawy,
liści, polerowanie nagrobków.
Osoby zainteresowane skorzystaniem
z ww usług w ECUS mogą się zgłaszać
pod nr tel 55 625 61 20 lub 55 625 61 30. ■
razemztoba.pl
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Od teraz Akademia Nauk
Stosowanych

16

W

ojewódzki Szpital
Zespolony w Elblągu
w ramach realizacji
projektu pn. „Kompleksowa
informatyzacja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Elblągu – dostosowanie do
ogólnopolskiego systemu informacji medycznej do platformy P1 i P2”, uruchomił nawigację wewnątrzbudynkową.

Mateusz Misztal
– Przez 24 lata byliśmy kuźnią kadr
naszego miasta i regionu dla szkół, urzędów, przemysłu. Mamy ok. 10 400 absolwentów w ramach 16 kierunków studiów
i licznych specjalności – mówi dr inż. Jarosław Niedojadło, rektor Akademii Nauk
Stosowanych w Elblągu. – Prowadzimy
liczne projekty, które wzmacniają nasz
potencjał naukowo-badawczy, ale także
służą regionowi – dodał.
By możliwe było przekształcenie
w Akademię Nauk Stosowanych, trzeba
było spełnić kilka warunków. Uczelnia
musi bowiem mieć minimum 10-letni staż, odpowiednią liczbę studentów
na studiach stacjonarnych, a także dysponować odpowiednią kadrą.
– Otwieramy kolejny etap działalno-

ści naszej uczelni i traktujemy go jako
inspirację do dalszego rozwoju, i unowocześniania uczelni, do poszerzania
naszej działalności naukowej, i dydaktycznej – mówił rektor ANS w Elblągu.
– Już w tym roku uruchamiamy nowe
kierunki studiów – dodał.
Wśród nowych kierunków studiów
będzie m.in.: kosmetologia, biznes cyfrowy i II stopień filologii angielskiej.
Modernizowane są także obiekty uczelni
– trwa budowa Centrum Kompetencji Społecznych, które oddane ma być
do użytku w 2023 roku. Mają tam powstać nowoczesne laboratoria z zakresu
automatyki, modelowania 3D, badania
eksploatacji dronów czy internetu rzeczy.
Poza elbląską uczelnią, Akademią Nauk
Stosowanych stało się jeszcze 8 uczelni
w kraju. ■
#CodziennieRazemzTobą

Fot. nadesłane

Fot. nadesłane

czerwca 1998 roku powstała Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w Elblągu. 1 maja uczelnia ta stała
się Akademią Nauk Stosowanych. Minister Edukacji
i Nauki dał zielone światło do zmiany, która już weszła w życie.

Po szpitalu
z nawigacją

Narzędzie to, ma ułatwić pacjentom przemieszczanie się po terenie
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Elblągu. Wystarczy pobrać aplikację
sczytywania kodów QR na swój telefon,
a następnie zeskanować kod QR.

Jak korzystać z E-mapy?
• ściągnij aplikację do sczytywania
kodów QR na swój smartfon
• użyj jego skanera
• przystaw swój smartfon do kodu QR
• dowiesz się gdzie jesteś
• wpisz punkt do którego chcesz dotrzeć
np. oddział położniczy
• akceptuj ■
Red.
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Wraca Nadzieja

Wraz z nadejściem wiosny rozpoczynają
się przygotowania do cyklicznej akcji Pola
Nadziei. Elbląskie hospicjum organizuje ją
od 2004 roku. Niestety przez dwa minione
lata, ze względu na pandemię, nie było
możliwości zorganizowania tej wyjątkowej
akcji. Stąd tym większe oczekiwanie na to,
co ma nastąpić.
Przypomnijmy, program Pola Nadziei
zainicjowany został przed laty przez Fundację Marie Curie Cancer Care z Edynburga. Co roku, we wrześniu i październiku,
w ramach akcji sadzone są żonkile – symbol nadziei. Wiosną, kiedy kwiaty kwitną,
odbywają się akcje, których celem jest
wsparcie opieki nad przewlekle i nieuleczalnie chorymi dziećmi i dorosłymi,
a także szeroko pojęta edukacja.
Organizatorzy elbląskiej odsłony akcji na ten rok planują przeprowadzenie
23 kwietnia kwesty w sklepach (Leclerc,
Kaufland, C.H. Ogrody) oraz zorganizowanie plastycznych zajęć edukacyjnych
realizowanych przez Bibliotekę Elbląską.
Dzień później wolontariusze będą kwestować pod elbląskimi kościołami.
Drugą odsłonę akcji zaplanowano
na 15 maja, kiedy to odbędzie się Bieg
Nadziei oraz Piknik Rodzinny.
– Bardzo liczymy na to, że po dwóch
latach życia w cieniu pandemii (bez akcji) w tym roku Pola Nadziei się odbędą.
To dla nas bardzo ważne z wielu powodów.
Zapraszamy więc serdecznie do wsparcia
akcji, do udziału w kwestach, do obecności
na pikniku i biegu – mówi Anna Podhorodecka z elbląskiego hospicjum.
Szczegóły na bieżąco zamieszczane
będą na stronie www.ehospicjum.pl i profilu FB – HospicjumElblaskie. ■
Red.
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30

stycznia w całej Polsce odbył się 30. Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem Finału było
zapewnienie najwyższych standardów i diagnostyki
dla dzieci w leczeniu wzroku. Podsumowano już tegoroczną
kwestę w Elblągu.

Fot. Rafał Sułek

K

westy, plastyczne zdjęcia edukacyjne, Bieg
Nadziei oraz festyn
rodzinny. Tak w skrócie wyglądać będzie tegoroczna
akcja Pola Nadziei organizowana przez elbląskie hospicjum. Całość rozpocznie się
23 kwietnia, a zakończy 15 maja.

Elbląg podsumował
30. Finał WOŚP

MATEUSZ MISZTAL
– Zawsze jestem dumny z Elblążan
i naszej aktywności, organizacji pozarządowych, jak i hojności elblążan.
Tak również jest tym razem. W Elblągu
funkcjonowało 56 sztabików, kwestowało
450 wolontariuszy, na Allegro było ponad
300 aukcji, do tego 56 skarbonek – wylicza
prezydent Elbląga Witold Wróblewski.
– To mówi nam, że to nie było jakieś
małe przedsięwzięcie, tylko potężna akcja
– dodaje.
W tym roku, w Elblągu zebrano
423 328, 12 zł.
– To jest naprawdę pokaźna kwota.
Dziękuję wszystkim partnerom, sponsorom, współorganizatorom, wszystkim,
którzy wzięli udział w tym przedsięwzięciu, za ich wielkie serce, empatię,
za to, że poświęcili też swój wolny czas,
że to zbieranie w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy wypadło
jak najlepiej. Dziękuję też członkom
i szefom sztabu, panu Adamowi Krause,
który jak wiemy nie patrząc na aurę, cały
czas był na placu boju i koordynował
to wszystko. Dziękuję również pani Gabrieli Zimirowskiej za pomoc i za wsparcie
Razem z Tobą

– przekazał Wróblewski.
– 423 tysiące, to jest o prawie
50 tys. więcej niż w roku ubiegłym. Myślę, że na ten wynik złożyło się przede
wszystkim to, że po zeszłorocznej przerwie, w tym roku zagrały szkoły – wskazał
Adam Krause, szef elbląskiego sztabu
WOŚP. – Pogoda spłatała nam figla, warunki były trudne, i tym większy szacunek
dla tych wszystkich, którzy zdecydowali
się wyjść, i kwestować – dodał.
Adam Krause podziękował także
wszystkim partnerom, dzięki którym
30. Finał WOŚP w Elblągu się odbył.
– Zacznę od podziękowań skierowanych
do pana prezydenta, bo pan prezydent jest
takim dobrym duchem, od wielu lat zabiega o to, żeby jednak ta Orkiestra w Elblągu grała. Gdy tylko potrzebne jest jakieś
wsparcie, to my możemy na to wsparcie
liczyć – powiedział.
– Było bezpiecznie. Wszyscy wolontariusze byli zaopiekowani, szczęśliwi.
W wielu miejscach była kawa i herbata.
Ten odzew naszych firm był niesamowity. Wszyscy, którzy wracali po kweście
do sztabu, mówili „do zobaczenia za rok”
– mówi Gabriela Zimirowska, prezes Elbląskiego Centrum Wolontariatu. ■
razemztoba.pl
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Grywalizacja
w nowoczesnej edukacji

SOSW nr 1 na Targach
Edukacji w Poznaniu

W

P

Podczas spotkania w kompleksowy sposób przedstawiano
oferty narzędzi edukacyjnych w postaci gier planszowych,
adresowanych do osób z niepełnosprawnością intelektualną,
dostępnych na polskim rynku. Wszystkie produkty, które
zaprezentowano, powstały w ramach unijnych projektów,
inkubatorów lub w ramach programu ERASMUS. Część gier
jest już gotowym produktem, dostępnym dla każdego zainteresowanego, inne są w końcowej fazie testowania, a na jeszcze inne będzie trzeba poczekać kilka miesięcy. Jednymi
z prelegentów spotkania były przedstawicielki Specjalnego
Ośrodka Szkolno–Wychowawczego nr 1 w Elblągu. Placówka od 3 lat bierze udział w międzynarodowym projekcie ID
GAMES. Nauczycielki podzieliły się kilkuletnim doświadczeniem z procesu tworzenia, testowania oraz wdrażania gier
planszowych i multimedialnych w proces edukacji OZNI.
W/w zaprezentowały również prototypy gier, które powstały
w ramach realizowanego projektu. Pierwszy raz, w jednym
miejscu (wirtualnym), zaprezentowano narzędzia z takiego
obszaru oraz bezpośrednio dla takiego odbiorcy, które mają
realny wpływ na jakość i atrakcyjność procesu edukacyjnego.
Kolejnym etapem współpracy, był stacjonarny udział osób
starających się wprowadzać taką innowacyjną formę kształcenia, w tym przedstawicieli SOSW nr 1 w Elblągu, w Targach
Edukacyjnych w Poznaniu. ■
Ewelina Deja, Anna Hatle-Tafelska

Ewelina Deja i Magdalena Janiak zaprezentowały na poznańskich targach prototypy gier planszowych adresowanych do osób
z niepełnosprawnością intelektualną, które powstały w ramach
współpracy z instytucjami z Grecji, Portugalii i Rumunii. Od 3
lat w elbląskiej placówce specjalnej realizowany jest bowiem
międzynarodowy projekt ID GAMES finansowany ze środków
programu Erasmus+. Ponadto przedstawicielki elbląskiej placówki specjalnej uczestniczyły w warsztacie w ramach Akademii
Dostępnej Innowacji Społecznej przygotowanym przez ekspertów
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z zakresu budowania
współpracy na rzecz tworzenia i upowszechniania innowacyjnych narzędzi edukacyjnych. Nauczycielki z SOSW nr 1 wystąpiły
także w roli ekspertek podczas wykładu pt. „WyGrajMy razem
– gry jako nowoczesna forma edukacji, terapii oraz budowania
podmiotowości i samodzielności osób z niepełnosprawnością
intelektualną” zorganizowanego przez Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Poznaniu. Przedstawiły dotychczasowe
efekty pracy elbląskiego ośrodka w ramach projektu ID GAMES.
Zgromadzeni na wykładzie nauczyciele, eksperci z placówek
oświatowych, stowarzyszeń zajmujących się pracą na rzecz osób
z niepełnosprawnością intelektualną zapoznali się z efektami
testowania oraz wdrażania gier planszowych i multimedialnych w proces edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1
w Elblągu. ■
Ewelina Deja, Anna Hatle-Tafelska, Magdalena Janiak

rzedstawiciele placówek oświatowych
zajmujących się edukacją osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu całego
kraju w dniach 11-13 marca 2022 spotkali się na
Targach Edukacji w ramach Międzynarodowych
Targów Poznańskich. W tym gronie znalazły się
specjalistki ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Elblągu.

Fot. pixabay.com

Fot. SOSW nr 1

lutym odbyło się spotkanie on-line pt.
„Grywalizacja w nowoczesnej edukacji
dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnością
intelektualną” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.
Uczestniczyli w nim przedstawiciele wielu placówek oświatowych zajmujących się edukacją
osób z niepełnosprawnością intelektualną,
z terenu całego kraju.

#CodziennieRazemzTobą
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pomocna technika

Otwarto pierwsze w Polsce Centrum Neuromodulacji
i Stymulacji Funkcjonalnej

W

ygląda jak obcisły, czarny dres z doczepionym w pasie białym walkmanem. W Szwecji od 2014
roku pomaga osobom cierpiącym na choroby neurologiczne. To kombinezon Exopulse Molli
Suit, z którym właśnie zapoznają się gdyńscy pacjenci i fizjoterapeuci, podczas pierwszego
w Polsce szkolenia eksperckiego.
Kombinezon Exopulse Molli Suit opracował w 2014 roku szwedzki start-up Exoneural Network. W lutym zapoznają się
z nim gdyńscy fizjoterapeuci i pacjenci
na zorganizowanym szkoleniu eksperckim w NZOZ „Wzgórze św. Maksymiliana”.
Zaproszono na nie 12 pacjentów zmagających się z takimi chorobami, jak stwardnienie rozsiane, porażenie mózgowe, udar
czy urazy rdzenia kręgowego. Choroby te
idą w parze z permanentnym, trudnym
do zwalczenia bólem oraz ogromnymi
ograniczeniami ruchowymi, związanymi
ze spastycznością mięśni, czyli wzmożonym
napięciem mięśniowym.
– Kombinezon wykorzystuje mechanizm odruchów fizjologicznych zwany
hamowaniem zwrotnym – po wysłaniu
sygnału elektrycznego do mięśnia antagonistycznego, mięsień spastyczny rozluźnia
się. Ta stymulacja neuromodulacyjna jest
nieinwazyjna i niefarmakologiczna oraz ma
ograniczone skutki uboczne w porównaniu
z innymi inwazyjnymi lub farmakologicznymi metodami leczenia spastyczności
– mówi Patryk Giedo z firmy Gomed, która
jest jednym z dystrybutorów kombinezonu
w Polsce, produkowanego przez firmę Ottobock, która przed rokiem kupiła szwedzki
start-up.
Ottobock jest globalnym liderem
w zakresie zaopatrzenia w protezy kończyn górnych i dolnych, sprzętu mobility
oraz w ostatnim czasie sprzętu do neuromodulacji, czego przykładem jest kombinezon Molli. Testy na gdyńskich pacjentach
połączone są ze szkoleniem dla fizjoterapeutów, którzy będą w przyszłości pracować
z osobami cierpiącymi na neurologiczne
choroby, tak by mogły one samodzielnie
korzystać z kombinezonu Molli w domu. Już
w marcu zostanie uruchomione w NZOZ
„Wzgórze św. Maksymiliana” przy ul. Legio24

Fot. gdynia.pl

Przemysław Kozłowski

nów 67 pierwsze w Polsce Centrum Neuromodulacji i Stymulacji Funkcjonalnej
„NeuroMedi”.
– Gdynia jest miastem przyjaznym
osobom z niepełnosprawnościami, więc
nieprzypadkowo została wybrana jako
miejsce organizacji szkolenia eksperckiego dotyczącego innowacyjnego produktu
Exopulse Molli Suit. Wydarzenie to jest
pierwszym w Polsce tego typu szkoleniem,
od kiedy produkt Molli zagościł w ofercie
firmy Ottobock i jest oficjalnie sprzedawany. W naszym centrum pacjenci z niepełnosprawnościami lub cierpiący na przewlekły
ból, będą mogli skorzystać z przetestowania
kombinezonu Molli i ortezy L300Go, najczęściej stosowanej jako metoda leczenia
opadania stopy, pod okiem wykwalifikowanych fizjoterapeutów i dokonać zakupu
– opowiada Patryk Giedo.
Do tej pory Exopulse Molli Suit był
dostępny w 25 krajach na świecie, teraz
będzie również w Polsce. Urządzenie
kosztuje do 25 tys. zł, ale w zakupie paRazem z Tobą

cjentom pomagają fundacje i można
uzyskać na nie dofinansowanie.
– Robimy testy na pacjentach, by sprawdzić, czy urządzenie na nich działa i jakie
są efekty. Nie można mieć przeciwwskazań,
jak aktywne implanty np. rozruszniki serca,
pompy insulinowe, czyli urządzenia elektryczne, których pracę mogłaby zakłócić
stymulacja elektryczna. Przy chorobach,
takich jak epilepsja czy nowotwór decyduje lekarz. Jeśli nie ma przeciwwskazań,
a pacjent i fizjoterapeuta widzą efekty,
to pacjent może podjąć decyzję o zakupie
urządzenia, które jest zakwalifikowane
jako sprzęt rehabilitacyjny, więc można
na nie uzyskać dofinansowanie do 80%
z PFRON. Decyzja nie może być podjęta na podstawie informacji z internetu,
pacjent musi urządzenie przetestować.
Programowane ono jest indywidualnie
do konkretnych potrzeb. Urządzenie jest
bardzo proste w obsłudze. Ma dwa przyciski
- „włącz / wyłącz” i „play” do uruchomienia.
Cały program indywidualny pacjenta jest
razemztoba.pl
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już wgrany. Pacjent je tylko włącza, a timer
odmierza 60 minut i urządzenie przestaje
prowadzić stymulację. Czas pomiędzy sesjami to od 24 do 48 godzin, czyli efekt jaki
uzyskujemy, utrzymuje się maksymalnie
do 48 godzin – tłumaczy zasady działania
Patryk Giedo.

Pierwsi pacjenci
Choć to pierwsze testy kombinezonu
Molli w Gdyni, to efekty jego działania są
już znane. Innowacyjny produkt opracowano w 2014 roku, a w Polsce na mniejszą skalę pojawił się kilka miesięcy temu.
Jednym z pierwszych pacjentów, którzy go
testowali, jest Pan Andrzej – mieszkaniec
Pomorza, który od 40 lat choruje na stwardnienie rozsiane. Poznał go i obserwował
efekty testów kombinezonu fizjoterapeuta
Piotr Skrzyński.
– Efekty, jak w całej neurologii, są zależne od pacjenta. Jeżeli chcemy u pacjenta
odbudować pewną funkcję i skupiamy
się na tym, to pod tym kątem rozpatrujemy rezultaty. U dorosłych zdarzają się
spektakularne efekty w postaci np. przywróconego zakresu ruchomości w stawie,
u dzieci zauważamy poprawę posturalną
– lepszą sylwetkę, zmniejszenie napięcia.
To jest już przebadane i wciąż jest badane
klinicznie w Szwecji czy w Australii. Bardzo
dobrze Molli sprawdza się w przypadku
bólu przewlekłego o różnej przyczynie
oraz poprawie napięcia mięśniowego,
u pacjenta. Autentycznym przykładem
jest pacjent, który przyjechał do nas na wózku, Pan Andrzej. Nie mógł wstać, jeżeli był
w pozycji stojącej, to była to pozycja bardzo zgięta. Pacjent praktycznie bez chodu. Po dwóch miesiącach testów pacjent
potrafi samodzielnie chodzić po domu,
poszedł do swojej córki parę klatek dalej,
zaczął prowadzić samochód, sam sobie
robi jajecznicę, potrafi odkurzać. Takie są
rezultaty czysto praktyczne w przypadku
stwardnienia rozsianego. Tego samego
możemy się spodziewać w porażeniu mózgowym dziecięcym czy też u dorosłych,
w udarze itd. – opowiada fizjoterapeuta,
który przechodzi w Gdyni szkolenie trenerskie, tak by w przyszłości szkolić ekspertów,
pracujących z pacjentami.
Takich trenerów, jak Piotr Skrzyński będzie w Polsce na razie dwóch. Skrzyński dodaje, że efekty, o których mówi w przypadku

Pana Andrzeja, zostały osiągnięte po dwóch
miesiącach, ale pierwsze rezultaty widać
już po pierwszej sesji. Kombinezon dzięki dużej rozpiętości rozmiarowej (od 104
do 5XL) może być stosowany zarówno
u dzieci, jak i dorosłych. Podczas gdy Piotr
Skrzyński opowiada o pierwszych w Polsce
efektach, w tym czasie kostium przymierza
z płaczem kilkuletnia dziewczynka, a testuje z niepewnym, ale optymistycznym
uśmiechem Pani Ewa.
– Ewa jest po kilku testach funkcjonalnych, dobraliśmy je pod kątem jej możliwości indywidualnych, tego z czym ma
trudności, zbadaliśmy jej napięcie mięśniowe. Pod tym kątem skupiliśmy się na tym,
co chcielibyśmy osiągnąć i zaprogramowaliśmy w odpowiedni sposób komputer i elektrody, które będą oddziaływać
na poszczególne części jej ciała. Po godzinie zabiegu powtórzymy wszystkie testy,
typu siadanie, wstawanie – tłumaczy
Piotr Skrzyński.
– Ten kombinezon wygląda jak dres
do biegania. Chciałabym biegać – mówi
Pani Ewa podnosząc się do pionu. – Dowiedziałam się o dzisiejszych testach od koleżanki, która z kolei usłyszała o tym w salonie
piękności – uśmiecha się pacjentka. – Zadzwoniła do mnie i mówi – Ewunia, mam
dla ciebie super terapię, będziesz chodzić
dzięki elektrostymulacji. Zadzwoniłam,
powiedziałam jaki mam problem i zaproszono mnie na sesję. Choruję oficjalnie
na stwardnienie rozsiane od 13 lat, ale wydaje mi się, że miałam to już wcześniej,
bo miałam objawy niedowidzenia, ale nikt
nie potrafił tego skojarzyć. Teraz jeżdżę
na wózku, ale po domu chodzę o kulach
lub z chodzikiem. Próbuję wszystkiego,
co jest możliwe. Ale o elektrostymulacji
usłyszałam pierwszy raz, a to jest dostępne
na świecie już tyle lat. Zobaczę jaki efekt
mi to przyniesie, jak pozytywny, to będę
rozgłaszać – mówi z nadzieją pani Ewa
i dodaje, że podczas zabiegu czuła najpierw
mrowienie w kolanie, które przeszło teraz
na obie nogi i ręce.

Kibicuję mu mocno
Kostium, dzięki któremu kruchy, słaby
bohater pokonuje ból i bezruch, nieprzypadkowo przybył do Gdyni ze skandynawskiej bajki.
– Szwecja jest prekursorem, jeśli chodzi
#CodziennieRazemzTobą

o sprzęt i nowinki techniczne związane
z niepełnosprawnością i z osobami starszymi, które są tam bardzo dobrze zaopiekowane. Szwedzi pierwsi wprowadzili 30 lat temu
w Polsce rehabilitację aktywną poprzez
sport, pokazali wózki aktywne – lżejsze
niż ortopedyczne, na których można samodzielnie funkcjonować. Dlatego bardzo
cenna jest tu rola Kristoffera Birkendahla,
który przyjechał ze Szwecji i nas szkoli mówi Magdalena Biegańska, kierowniczka
referatu ds. osób z niepełnosprawnościami w Urzędzie Miasta Gdyni. – Jestem tu
zarówno urzędowo, jak i jako pacjentka,
która przetestowała ten kostium. Jestem
po urazie rdzenia kręgowego, następna
osoba jest ze stwardnieniem rozsianym,
więc odczucia będzie miała na pewno inne
niż ja. Byłam lekko przerażona, bo ten kostium jest bardzo mocno przystosowany
do ciała, więc trzeba się trochę do niego
przyzwyczaić. Odczucie tych mini elektrostymulacji jest porównywalne do sypiącego na plaży piasku, jak wieje mocny
wiatr. Z czasem robi się to przyjemne, jakby
się odpływało, a po godzinie czułam się
jak po dobrym treningu – mięśnie były
faktycznie wyluzowane, lekko zmęczone,
a w zakresie ruchu, nie we wszystkich stawach, ale w górnej części ciała, było widać
nieznaczną poprawę.
– Dla mnie najważniejsze byłoby zminimalizowanie spastyki, która czasem jest
tak silna, że nie mogę samodzielnie czegoś
wykonać. Spastyka jest napięciem mięśni,
którego się nie kontroluje, które jest zależne
od pogody, ciśnienia, samopoczucia, ilości
snu. Gdy te czynniki się zbiegną, to miewam
tak ściśnięte ręce, że nie jestem w stanie
niczego nimi zrobić, ciężko mi się poruszać
na wózku, nie mogę wyprostować dłoni. Tak
samo jest z nogami. Oprócz tego spastyka
jest skurczem mięśnia, który powoduje ból.
U mnie nie jest taki duży, ale nie jest przyjemny, więc gdy spastyczność jest mniejsza,
to komfort w funkcjonowaniu jest dużo
lepszy. – Kibicuję mocno, żeby ten produkt był w Polsce obecny i dofinansowany
przez NFZ. Myślę, że dla wielu pacjentów
będzie dużym udogodnieniem w życiu
i rehabilitacji. Ja jestem 16 lat po wypadku,
więc moje mięśnie mają już zaniki, ale dla
osób, które są bezpośrednio po wypadkach,
jest to zapobieganie na przyszłość – mówi
Magdalena Biegańska. ■
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W Kwidzynie powstanie
mieszkanie wspomagane

P

Ośrodek Stażowo-Terapeutyczny już działa

O

d 8 marca działa już oficjalnie
Gdyński Ośrodek Stażowo-Terapeutyczny przy ul. Biskupa Dominika 16-22, który już od lutego pomaga
najmłodszym mieszkańcom radzić sobie
w kryzysie psychicznym i emocjonalnym.

Fot. nadesłane

Fot. pomorskie.eu

onad 1 mln zł przeznaczony zostanie na
utworzenie mieszkania wspomaganego
w Kwidzynie. Ze wsparcia skorzystają
przede wszystkim osoby ze spektrum autyzmu
i niepełnosprawnością intelektualną. Projekt
będzie realizowany przez Stowarzyszenie na
rzecz Osób z Autyzmem SNOA.

Wartość jego dofinansowania to ponad 1 mln zł. Środki te
przyznano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W formule projektu
zintegrowanego prowadzone będą wzajemnie uzupełniające się
działania infrastrukturalne i społeczne, których celem jest utworzenie i funkcjonowanie mieszkania wspomaganego w Kwidzynie.
Po przeprowadzeniu niezbędnego remontu, a także wyposażeniu w meble oraz sprzęt RTV i AGD, w lokalu przy ul. Zamkowa
Góra powstanie nowe miejsce świadczenia usług opiekuńczych
i asystenckich dla mieszkańców miasta i powiatu kwidzyńskiego.
Ze wsparcia skorzysta 12 osób, w szczególności ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną, zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym oraz potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Będą oni tam mogli nie tylko spędzać
czas wolny, ale także wziąć udział w treningach samodzielności
i umiejętności społecznych czy skorzystać ze wsparcia psychoterapeutów. Projekt infrastrukturalny realizowany będzie do maja
2022 r., a wysokość jego dofinansowania to ponad 520,5 tys. zł.
Natomiast projekt społeczny realizowany będzie do maja 2023 r.
w partnerstwie z miastem Kwidzyn oraz powiatem kwidzyńskim,
który docelowo przy realizacji projektu reprezentować będzie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie. Wysokość jego
dofinansowania to prawie 486 tys. zł. ■

Gdyński Ośrodek Stażowo-Terapeutyczny przy ul.
Biskupa Dominika 16-22 działa i pomaga najmłodszym
gdynianom już od lutego. Dzięki pomocy wolontariuszy,
stażystów i gdyńskich firm, pomieszczenia wyremontowano i udostępniono potrzebującym w ciągu zaledwie trzech miesięcy od odebrania od miasta kluczy
do lokalu. Nie udałoby się tak szybko uporać z pracami
bez wsparcia ze strony gdyńskich firm, m.in. Grupy
Vector oraz Gadusa, ale także wielu wolontariuszy i stażystów z Centrum Integracji Społecznej.
Oficjalne otwarcie Gdyńskiego Ośrodka Stażowo-Terapeutycznego odbyło się we wtorek, 8 marca –
w pierwszą rocznicę uruchomienia specjalnej linii dla
młodych gdynian „co u cb” (co u ciebie), która łączy
w sobie klasyczny telefon zaufania i czat.
Gdyński Ośrodek Stażowo-Terapeutyczny, który jest
częścią Zespołu Placówek Specjalistycznych, powstał w
2020 roku w odpowiedzi na konieczność rozszerzenia
oferty nieodpłatnego wsparcia psychoterapeutycznego
oraz potrzebę odbywania staży przez studentów psychologii i pedagogiki, a także podyplomowych szkół
psychoterapeutycznych oraz specjalizacji klinicznej. ■

pomorskie.eu
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Idea społecznej
odpowiedzialności inspiruje
iejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, zachęca przedstawicieli biznesu, właścicieli i pracowników firm do współpracy na rzecz potrzebujących mieszkanek i mieszkańców. Można włączyć się np. w pomocowe działania dla dzieci i osób starszych.

– W ramach idei społecznej odpowiedzialności współpracuje z nami
kilkadziesiąt firm – mówi Małgorzata
Niemkiewicz, dyrektorka gdańskiego
MOPR. – Co roku dołączają nowi partnerzy reprezentujący biznes. Cieszy nas
ta otwartość na wspólne działania, które
owocują dokonywaniem realnych zmian
w życiu naszych podopiecznych, osób
i rodzin zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Razem udaje się wspierać
między innymi dzieci z potrzebujących
rodzin oraz aktywizować lokalne społeczności gdańskich dzielnic. Zapraszamy
do współdziałania kolejne firmy, którym
nie są obce: społeczna odpowiedzialność
i solidarność.

Można włączyć się m.in. w długotrwały projekt „Mentor talentu”, dotyczący
wsparcia w edukacji i rozwoju uzdolnionych dzieci z rodzin uboższych, mniej
zaradnych opiekuńczo. Pomoc w nauce
języków obcych, w rozwijaniu artystycznych pasji np. tanecznych, plastycznych
to niektóre, bardzo pożądane działania
na rzecz najmłodszych gdańszczanek
i gdańszczan. Wspierać można też młodzież uzdolnioną sportowo, np. poprzez
zakup sprzętu do ćwiczeń czy opłacenie
treningów. MOPR zachęca też do partnerstwa w projekcie „Piastun domu”,
dzięki któremu potrzebujące rodziny
m.in. otrzymują od darczyńców niezbędne sprzęty domowe, na których zakup
nie mogą sobie pozwolić. Potrzebne są
też wspólne inicjatywy dbające o aktywizację mieszkańców oraz o ich integrację.

Razem można więcej
Na rzecz potrzebujących współpracują
z gdańskim Ośrodkiem m.in. niektóre
restauracje, firmy handlowe, budowla-

fot. UM Gdańsk

Wspieraj utalentowane dzieci

ne, informatyczne oraz innych branż.
Firma Termika np. od kilku lat zapewnia
dzieciom zajęcia rozwijające ich pasje,
umożliwia im naukę języka angielskiego. Z kolei PGE Energia Ciepła S.A. zorganizowała najmłodszym wspieranym
przez MOPR, bezpłatny udział w zajęciach na lodowisku podczas tegorocznych ferii. W szkoleniach łyżwiarskich
udział wzięło blisko sto dzieci. Hotel
Hampton by Hilton Gdańsk Old Town
co roku włącza się w działania pomocowe
dla najmłodszych i osób starszych. Dzięki
zaangażowaniu pracowników tej firmy
np. dzieci z rodzin mniej zaradnych opiekuńczo i wychowawczo mają wspaniałe
#CodziennieRazemzTobą

przyjęcia urodzinowe. Przedsiębiorcy
chętnie włączają się też m.in. w świąteczne akcje paczkowe Ośrodka na rzecz
najmłodszych oraz dla potrzebujących
seniorek i seniorów.

Skontaktuj się z MOPR
Przedsiębiorcy i pracownicy firm zainteresowani współpracą na rzecz podopiecznych gdańskiej pomocy społecznej,
mogą kontaktować się, najlepiej poprzez
email: magdalena.theus@gdansk.gda.pl,
ewentualnie kom.: 501 766 494 (w godzinach pracy Ośrodka). ■
UM Gdańsk

27

W REGIONIE: WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Fot. UM Gdańsk

S

amorząd województwa przedstawił sprawozdanie z realizacji usług opiekuńczych w formie
teleopieki na Warmii i Mazurach w 2021 roku.

Samorząd województwa w 2017 roku wystąpił z inicjatywą uruchomienia, we współpracy z samorządami lokalnymi, pilotażowego programu
wdrożenia usług teleopiekuńczych, oferując gminom 50 proc. wsparcie
finansowe z budżetu województwa (świadczenie usług opiekuńczych
jest ustawowym zadaniem własnym gmin). Dzięki podjętym działaniom,
w latach 2018-2021, łącznie 60 gmin uruchomiło swoim seniorom nowoczesną formę usług, obejmując tym samym wsparciem łącznie 1123
osoby starsze. W 2021 roku usługę w formie teleopieki realizowało 55
gmin, z czego w trzech z nich uruchomiono usługę po raz pierwszy,
obejmując wsparciem 28 osób starszych. Z kolei 52 gminy kontynuowały
usługi teleopiekuńcze uruchomione w latach wcześniejszych, finansując
je z własnych środków, wspierając tym samym łącznie blisko 990 seniorów. Samorząd województwa przekazywał dofinansowanie wyłącznie
na uruchomienie usług teleopiekuńczych, w kolejnych latach gminy
finansowały to zadanie z własnych budżetów. Celem takiego działania
województwa jest umożliwienie uruchomienia usług teleopiekuńczych
w jak największej liczbie gmin regionu.
Teleopieka w wersji podstawowej to system przywoławczy, działający w domu podopiecznego przez 24 h/dobę, 365 dni w roku. Osoba
potrzebująca wyposażona zostaje w telefon oraz do wyboru brelok,
wisiorek lub bransoletkę z przyciskiem SOS, który w razie jakiegokolwiek zagrożenia (upadek, nagłe pogorszenie stanu zdrowia, pożar)
po naciśnięciu powoduje automatyczne uruchomienie połączenia
w trybie głośnomówiącym z centrum monitoringu, w którym operator
zadecyduje o stosownym rodzaju interwencji. Powyższa forma usług
opiekuńczych jest alternatywą dla pobytu osób starszych w zakładzie
opiekuńczo-pielęgnacyjnym czy domu pomocy społecznej oraz wsparciem dla rodzin osób samotnie zamieszkujących. Jest to kierunek działań zgodny z procesem deinstytucjonalizacji tj. przejściem od opieki
instytucjonalnej do opieki lokalnej. ■
warmia.mazury.pl
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Nowa Rada Seniorów
już działa

16

marca 2022 roku w Olsztynie
swoją działalność zainaugurowała Społeczna Rada Seniorów województwa warmińsko-mazurskiego Podczas spotkania marszałek
województwa Gustaw Marek Brzezin
wręczył akty powołania na członków
Społecznej Rady Seniorów Województwa
Warmińsko-Mazurskiego II kadencji
oraz podziękował członkom I kadencji
za dotychczasową działalność na rzecz
środowiska senioralnego w regionie.

Fot. pixabay.com

Jak wyglądała Teleopieka
na Warmii i Mazurach
w 2021 roku?

Głównym celem działalności Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest
tworzenie warunków do wykorzystania potencjału
środowisk senioralnych poprzez ich reprezentowanie, wzmacnianie i integrowanie. Wśród 29 członków
Rady są przedstawiciele poszczególnych organizacji
seniorskich, reprezentanci powiatów, wybrani przez
konferencje plenarne środowisk seniorskich w poszczególnych powiatach czy przedstawiciele Urzędu
Marszałkowskiego w Olsztynie. Powołanie Rady jest
wynikiem wieloletniego wdrażania w regionie programu „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020” oraz partnerskiej,
systemowej współpracy samorządu województwa
warmińsko-mazurskiego z Federacją Organizacji
Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
FOSa z Olsztyna, a także z wieloma innymi organizacjami, samorządami i instytucjami. ■
warmia.mazury.pl
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W Bydgoszczy łamią bariery

Wcześniej podpisaliśmy umowę
na modernizację przedszkola, które
również ma być bardziej przyjazne dla
wszystkich użytkowników – czytamy
na stronie internetowej miasta.
Główną częścią inwestycji przy ul.
Opławiec 153 będzie budowa pochylni stalowej. Poza tym zmodernizowana
zostanie furtka w ogrodzeniu oraz drzwi
wejściowe. Wyremontowany zostanie
również chodnik. W ten sposób obiekt
stanie się bardziej przyjazny dla osób
z niepełnosprawnościami oraz starszych.
Obecnie trwa postępowanie, które wyłoni wykonawcę prac budowlanych.
Po podpisaniu umowy zajmą one około
5 miesięcy. Wcześniej przygotowana została niezbędna dokumentacja. Zadanie
do realizacji wybrali mieszkańcy. W głosowaniu na Bydgoski Budżet Obywatelski

Fot. mat. prasowe

olejne budynki w Opławcu, dzielnicy Bydgoszczy, staną się łatwo
dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Zlecono prace przy
budowie stalowej pochylni przy Przychodni Lekarskiej. Zadanie
do realizacji wybrali mieszkańcy w czasie głosownia na Bydgoski Budżet Obywatelski.

bydgoszczanie oddali na ten pomysł
prawie 300 głosów. – W budżecie zabezpieczyliśmy na ten cel ponad 70 tysięcy
złotych – wskazuje Urząd Miasta.
Z początkiem tego roku podpisana została też umowa na modernizację przedszkola przy ul. Opławiec 132. Placówka
działająca przy Szkole Podstawowej

nr 34 przejdzie nie tylko termomodernizację. Ważnym elementem zadania
jest budowa nowego podjazdu dla osób
z niepełnosprawnościami oraz nowych
chodników wokół obiektu. Wyremontowana i przebudowana zostanie również
część pomieszczeń, by stały się bardziej
funkcjonalne. ■
UM Bydgoszcz

Nominacje do Rady Działalności Pożytku Publicznego

10

marca odbyło się spotkanie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej i Wojewódzkiej
Rady Działalności Pożytku Publicznego. Z rąk wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego
wręczono czternaście nominacji członkom V Kadencji Wojewódzkiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego.

Integracja przedstawicieli trzeciego
sektora z reprezentantami instytucji
i organizacji związanych ze środowiskami senioralnymi odbyła się w Pałacu Dąmbskich w Toruniu. Spotkanie
zwieńczył koncert Rafała Zielińskiego.
Powołana po raz pierwszy w 2014
roku Wojewódzka Rada ds. Polityki
Senioralnej to organ opiniodawczo-doradczy wspierający działania samorządu województwa w obszarach
szczególnie istotnych z punktu widzenia seniorów. Samorząd województwa

realizuje program polityki senioralnej,
który obejmuje między innymi tworzenie dziennych domów pobytu, centrów
usług środowiskowych, projekt teleopieki, sieć dziennej opieki domowej,
system pomocy sąsiedzkiej, infolinię
dla seniorów, gospodarstwa opiekuńcze na wsi, bezpłatne badania profilaktyczne. Rada Działalności Pożytku
Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym w dziedzinie
współpracy samorządu województwa
z trzecim sektorem. Realizuje swoje
#CodziennieRazemzTobą

zadania w ścisłej współpracy z Sejmikiem Organizacji Pozarządowych
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W skład Rady wchodzi przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego, dwóch
przedstawicieli sejmiku województwa,
czterech przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego (w tym przewodniczący
Sejmiku Organizacji Pozarządowych
Województwa Kujawsko-Pomorskiego)
oraz siedmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych. ■
Beata Krzemińska

29

O porwaniach, zemście, destrukcyjnej sile milczenia
i wielkiej pomyłce

T

rzy nastolatki wyruszają konno do Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Jednak
z tej wyprawy wracają tylko dwie – tak rozpoczyna się najnowszy kryminał „Las zaginionych”
Agnieszki Pietrzyk, elbląskiej pisarki, z którą 23 marca po długiej przerwie, na żywo, mogli
spotkać się czytelnicy w gościnnych progach Biblioteki Elbląskiej.

Akcja powieści „Las zaginionych”
toczy się na Wysoczyźnie Elbląskiej,
gdzie znajdują się również Kadyny.
– To miejsce pasowało mi do fabuły. Chciałam osadzić akcję w miejscu,
gdzie jest stadnina, a najbliższa jest
właśnie w Kadynach. Poza tym, jest
to fantastyczna sceneria do kryminału,
bo mamy kompleks pałacowy, mamy
las, mamy Zalew. Zanim przystąpiłam do pisania, sporo spacerowałam
po lesie, poczytałam też o tamtejszych
okolicach oraz samej jeździe konnej
i terminologii z nią związanej. Zależało
mi też na tym aby, poznać bliżej same
konie i wiedzieć jak one się zachowują
i jak się z nimi obchodzić – tłumaczyła podczas spotkania Agnieszka
Pietrzyk. Książka jest bardzo przemyślana i do końca trzymająca w napięciu. Z każdą kolejną stroną, wiemy
coraz mniej o głównych bohaterach
i dowiadujemy się coraz bardziej zaskakujących rzeczy. Autorka po raz
pierwszy zastosowała w powieści zabieg retrospekcji. Co któryś rozdział
cofamy się więc 15 lat wstecz, poznając
inną warstwę psychologiczną bohaterów. Autorka zapytana, jak wygląda proces pisania, odpowiedziała:
– Najważniejsza rzecz jest taka, że muszę znać zakończenie. Mam zawsze
ogólny zarys książki w głowie, układam
to sobie wszystko w wyobraźni i wtedy
tak staram się rozłożyć fabułę i wątki
żeby to miało sens i zaciekawiło czytelnika. W przypadku „Lasu zaginionych”
zaczęło się od wizji w mojej głowie
– wystraszonego konia galopującego
przez las z pustym siodłem, do niej
dopasowałam fabułę, potem doszli
bohaterowie. Wymyślanie postaci lite30

Fot. Dominik Żyłowski

Aleksandra Garbecka

rackich to bardzo fajne zajęcie, bo mam
świadomość, jak ważny jest bohater,
bo to on jest nośnikiem emocji. Fabuła
zaś trzyma czytelnika przy książce.
Staram się, aby była ciekawa i wciągająca, a bohaterowie emocjonalni,
to mój punkt wyjścia. Jak podkreślała
autorka, „Las zaginionych” to nie jest
tylko książka o zaginięciach, to jest
też książka o zemście, o destrukcyjnej
sile milczenia oraz o wielkiej pomyłce.
– Mam nadzieję, że być może czytelnik, który przeczyta książkę stwierdzi,
że warto porozmawiać z kimś o swoich
problemach. Dlatego, za namową wydawcy, na końcu książki zamieszczony
jest spis miejsc gdzie można zwrócić się o pomoc w kryzysowych sytuacjach – dodała. Warto wspomnieć,
że wraz z premierą papierowej wersji
książki, ukazał się również audiobook. – „Las zaginionych” czyta Andrzej
Hausner, mój ulubiony lektor, który
zresztą czytał kilka moich wcześniejRazem z Tobą

szych książek i zrobił to rewelacyjnie
– mówiła Agnieszka Pietrzyk. Promocja powieści nie ominęła również
Elbląga. Na skrzyżowaniu ulic płk.
Dąbka i ul. Piłsudskiego pojawił się
również wielki billboard zachęcający
do sięgnięcia po kryminał. – Cieszę
się, gdy książki są na billboardach.
To rozpowszechnia czytelnictwo,
a przecież czytanie książek to jedna
z fajniejszych rozrywek – powiedziała
Agnieszka Pietrzyk. Podczas spotkania autorka uchyliła również rąbka
tajemnicy, co do najbliższych planów.
– Kończę pisać kolejną książkę, której
akcję umieściłam w okolicach Braniewa, zaledwie kilka kilometrów
od granicy. Oparłam ją na konflikcie
pomiędzy żołnierzami a policjantami,
do którego dochodzi na tle wydarzenia
kryminalnego. Do księgarń trafi ona
prawdopodobnie wiosną przyszłego
roku – dodała na zakończenie. ■
razemztoba.pl
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Pomóż wydać kulawą książeczkę

K

ulawa książeczka, to bajki dla dzieci pisane wierszem. Opowiada o tym, że każdy z nas jest wyjątkowy, a jednocześnie
wszyscy jesteśmy do siebie bardzo podobni. To także motywator dla dzieci, które na co dzień borykają się ze swoją niepełnosprawnością. Autor i pomysłodawca za pośrednictwem portalu
zrzutka.pl zbiera środki na druk tej wyjątkowej książki.

Jak czytamy w opisie zbiórki, historie
opisane na łamach książeczki opowiadają
o losach bohaterów, którzy pomimo pewnych kłopotów potrafią wziąć się w garść
i korzystać z życia pełnymi garściami.
– Bohaterowie moich bajek to zwierzątka, postaci baśniowe lub istoty
wymyślone przeze mnie, które w nienachalny i bezpieczny sposób oswajają dzieci, a także rodziców, z tematem
inności, uczą prawidłowych zachowań
względem osób z niepełnosprawnością,
a także pokazują, że niepełnosprawność
lub inność nie jest przeszkodą w byciu
szczęśliwym i samodzielnym – mówi Dawid Trzuskolas, pomysłodawca książki.
Dla autora praca nad książeczką była
przyjemnością i wypełnieniem wolnego
czasu wieczorem, gdy dzieci już poszły
spać. Jak sam mówi: Cieszę się, że robię
coś twórczego i moja aktywność może
bardzo pozytywnie wpłynąć na odbiór
tematu przez… no właśnie, dla kogo właściwie adresowana jest Kulawa? Uważam,
że dzieci posiadają naturalnie wrodzoną
ciekawość i zdolność przyjmowania świata takim, jaki jest. Oznacza to, że niepełnosprawność lub po prostu nieco inny
wygląd ludzi nie jest dla nich problemem,
a raczej jednym z czynników poprzez
który świat jest różnorodny. Po cóż więc
pisać książeczkę dla dzieci wyjaśniającą
im coś, z czego zrozumieniem nie mają
absolutnie żadnego problemu? Niektóre dzieci podczas swojego poznawania
świata napotykają na barierę, którą
jest postrzeganie go przez pryzmat tego
jak odbierają świat ich rodzice, opiekunowie i całe środowisko w jakim się
znajdują. Bariera ta nie jest winą osób
dorosłych, ale pewnych wyuczonych
schematów w których żyją. Innymi słowy,
to jak dziecko postrzega na przykład oso-

Fot. nadesłane

Rafał Sułek

by z niepełnosprawnością, jest odzwierciedleniem tego, jak widzą je ich rodzice.
Wśród osób dorosłych napotykamy całą
gamę różnorakich opinii, wzorców zachowań, emocji i relacji odnoszących się
do osób z niepełnosprawnością, i nie zawsze są one poprawne. Z pomocą może
im przyjść moja książeczka, która jest
łatwa do odbioru przez dzieci, ale także
może skłonić do refleksji rodziców.
Sam pomysł na książeczkę pojawił się
trzy lata temu, kiedy powstały pierwsze
bajki. Następnie przyszła kolej na rysunki – też wykonywane samodzielnie
przez autora, by w końcu uznać, że książeczka jest już gotowa, by trafić w ręce
najmłodszych. Pozostał jeszcze tylko
jeden problem – druk.
– Biorąc pod uwagę dzisiejsze ceny
w drukarniach, nie będę w stanie pokryć
kosztów potrzebnego nakładu. Uważam,
że książka już na chwilę obecną ma sporą
rzeszę swoich fanów, osób które na bieżąco śledzą moją stronę internetową
i czekają na jej wydanie. Nakład jakiego
obecnie potrzebuję to 500 egzemplarzy. Kulawa książeczka powstanie, tak
postanowiłem i tego się wciąż trzymam
– podsumowuje autor. ■
#CodziennieRazemzTobą

Wyjątkowa bajka

D

zięki inicjatywie dr
hab. Justyny Ziółkowskiej, prof. Uniwersytetu
SWPS, opiekunki Koła Naukowego Psychologii Klinicznej na Wydziale Psychologii we Wrocławiu Uniwersytetu SWPS oraz
zaangażowaniu studentów psychologii powstała wyjątkowa
publikacja, skierowana do dzieci z Ukrainy, które w ostatnich
tygodniach wraz z rodzinami
zmuszone były opuścić swoje
domy i osiedlić się w Polsce.
Bajka terapeutyczna „Ola, Borys i nowi
przyjaciele” opowiada historię ukraińskiego rodzeństwa, przed którym stoi
nie lada wyzwanie – odnalezienie się
w nowej rzeczywistości, nauka języka,
poznawanie polskich liter, miejsc, ludzi.
Ta niezwykle cenna inicjatywa powstała
w odruchu międzynarodowej solidarności – praktycznie z dnia na dzień: 27 lutego narodził się pomysł, a dwa dni później
zebrał się już cały zespół redakcyjny,
który podjął pracę w błyskawicznym
tempie. Książka kierowana jest do dzieci
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (4–7 lat). Mali czytelnicy z Ukrainy
mogą utożsamiać się z bohaterami bajki – Olą i jej bratem Borysem, którzy
właśnie przyjechali do Polski i oswajają się z nową rzeczywistością. Dzięki
temu proces nauki języka, miejsc, ludzi
i codziennych rytuałów w obcym kraju
może być dla nich łatwiejszy. Przeżywają bowiem podobne rozterki, co Ola
i Borys: chcieliby uczyć się, bawić i poznać nowych przyjaciół, jednocześnie
jednak nowa rzeczywistość przytłacza
ich i onieśmiela.
Zapotrzebowanie na taką publikację
zgłaszały nie tylko punkty recepcyjne
przyjmujące uchodźców z ogarniętej
wojną Ukrainy, lecz także prywatne osoby, goszczące w swoich mieszkaniach
potrzebujące rodziny oraz szkoły, do których uczęszczają najmłodsi ukraińscy
uczniowie. ■
mat. prasowy
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Rok 2022
– bez Festiwalu
Zaczarowanej
Piosenki

J

undacja Avalon zaprasza do Muzeum Historii Żydów
Polskich Polin w Warszawie, gdzie odbędzie się cykl
pokazów filmowych „Movie – My na głos” z dyskusjami
po każdym seansie. Na warsztat brane są filmy o tematyce związanej z niepełnosprawnością, seksualnością, rodzicielstwem
i prawami człowieka.

Fot. nadesłane

Fot. Sylwia Penc

ak poinformował Zarząd
Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”,
nie odbędzie się tegoroczna,
17. edycja Festiwalu Zaczarowanej Piosenki.

F

MovieMy Na Głos

Ma to związek z trudną sytuacja ekonomiczną, w szczególności związaną
z wydatkami na utrzymywanie ośrodków terapeutyczno-rehabilitacyjnych
dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także trwającą
od 2020 roku pandemią.
– Mamy nadzieję, że w przyszłym
roku sytuacja, zarówno nasza, jak i wielu organizacji pozarządowych, ulegnie poprawie i w 2023 roku wrócimy
do naszego stałego projektu, jakim jest
między innymi Festiwal Zaczarowanej
Piosenki – podkreślają optymistycznie
organizatorzy. ■
mimowszystko.org

Więcej informacji
na naszej stronie razemztoba.pl
Zeskanuj kod QR.
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Pierwszy seans odbył się 26 marca. Filmem otwierającym był „Obóz godności:
Rewolucja w życiu niepełnosprawnych.”
To film dokumentalny na temat powstania amerykańskiego ruchu praw osób
z niepełnosprawnościami. Przedstawia
perspektywę osób z różnymi niepełnosprawnościami, które w nastoletnim
wieku wzięły udział w letnim obozie
– tytułowym „obozie godności”. To film
o początkach ruchu na rzecz osób z niepełnosprawnościami i o rodzącym się
sprzeciwie społecznym wobec wykluczenia osób z niepełnosprawnościami
z życia społecznego. Film otrzymał cztery
nagrody m. in. Audience Award na Sundance Film Festival, Best Feature podczas
International Documentary Association,
a także kilka nominacji w tym nominację
do Oscara.
Po pokazie filmowym odbyła się
dyskusja wokół tematów poruszanych
w filmie, m. in. o: systemie wspierania
osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w Polsce, zależności i niezależności
osób z niepełnosprawnościami i dostępie
do asystencji osobistej, wyjazdach i obozach dla osób z niepełnosprawnościami
– jak wygląda ich organizacja, o doktrynie „osobno-ale równi” – jak polityka
Razem z Tobą

wobec niepełnosprawności kształtowała
się w Polsce.
– Poprzez naszą inicjatywę, chcemy
stworzyć przestrzeń do wymiany poglądów i dyskusji, jednocząc przy tym
środowiska organizacji pozarządowych,
aktywistów, osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i bliskich, fanów dobrego
kina – podsumowują organizatorzy.
Spotkania odbywają się w dostępnej
przestrzeni Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, by osoby z niepełnosprawnościami mogły włączać się w działania
edukacyjne i kulturalne w miejscu dostosowanym do ich potrzeb. Wydarzenia
będą organizowane raz na dwa miesiące.
Dyskusje po seansach będą transmitowane online na Facebooku projektu Sekson.
Pokazy filmowe nie będą transmitowane
online. Na każde wydarzenie stacjonarne
obowiązują zapisy.
Inicjatorem wydarzenia jest projekt
„Sekson”, który ma na celu rzetelne edukowanie w obszarze seksualności i rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością
ruchową. Projekt jest prowadzony przez
Fundację Avalon, która wspiera osoby
z niepełnosprawnościami i przewlekle
chore. ■
Fundacja Avalon

razemztoba.pl
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Muzeum w Krzemionkach
Opatowskich dostępne dla OzN

Fot. Muzeum Historyczno-Archelogiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim

akończył się projekt pn. „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego” w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zakres inwestycji obejmował teren dwóch oddziałów MHA
tj. Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich. Głównym
celem projektu było przede wszystkim zlikwidowanie barier dla osób z niepełnosprawnościami
oraz umożliwienie im zwiedzania oddziałów Muzeum.

Dzięki przeprowadzonej modernizacji i zastosowaniu innowacyjnych
rozwiązań osoby z ww. grup mogą bez
przeszkód zwiedzać trasę podziemną
oraz wystawę stałą w Krzemionkach,
poruszać się na wszystkich poziomach
Pałacu Wielopolskich, a także uczestniczyć w proponowanych zajęciach i wydarzeniach. W Krzemionkach powstał
specjalny odcinek trasy, umożliwiający
osobom na wózkach inwalidzkich zwiedzanie pradziejowych kopalń. Dzięki
windzie wybudowanej w obrębie szybu
Zenon osoby mające problem z poruszaniem się będą mogły zjechać do kopalni
i obejrzeć wyrobiska ukształtowane kilka
tysięcy lat temu przez górników krzemienia pasiastego. Należy dodać, że takiego
udogodnienia nie posiadają inne pradziejowe kopalnie w Europie. Likwidacji
barier związanych z przemieszczaniem
się pomiędzy trzema poziomami dokonano także poprzez budowę windy
w Pałacu Wielopolskich. Tam też zapro-

jektowano plany tyflograficzne, w tym
jeden udźwiękowiony, które ułatwiają
poruszanie się osobom z dysfunkcjami wzroku. Dzięki tym rozwiązaniom
osoby z niepełnosprawnościami mają
możliwość zapoznania się z przestrzenią
Pałacu Wielopolskich, usłyszą także podstawowe informacje na temat zabytku
i prac wykonanych podczas realizacji
projektu. Osoby z dysfunkcjami mają
możliwość dotknięcia replik zabytków
podczas zwiedzania nowo wybudowanej
wystawy „Władcy Krzemienia”. Powstały
napisy z zastosowaniem dużej czcionki
i pisma Brajla. Trasa zwiedzania ekspozycji dostosowana jest do rozmiarów
wózków inwalidzkich oraz nie występują
na niej utrudnienia w postaci nierówności czy barier. Jest ona też udźwiękowiona. Takie rozwiązanie ułatwia
też zwiedzanie osobom mającym trudności z czytaniem i rozumieniem treści.
Wydzielone zostały strefy aktywne za pomocą farby z granulatem wyczuwalnym
#CodziennieRazemzTobą

pod stopami. W kioskach multimedialnych umieszczono rozszerzoną wersję
informacji o ekspozycji dla osób szczególnie zainteresowanych jej tematyką.
Zastosowano w nich dużą czcionkę jako
ułatwienie dla osób słabowidzących.
Zajęcia i warsztaty prowadzone na zrekonstruowanej osadzie pradziejowej
dają osobom z dysfunkcjami możliwość
pobytu w otoczeniu zbliżonym do warunków życia kilka tysięcy lat temu.
Po wejściu do rekonstrukcji poszczególnych domostw, zwiedzający mogą
poznać budulec czy charakter wyposażenia pomieszczeń także za pomocą
dotyku. Udostępnione przez opiekuna
repliki narzędzi i innych przedmiotów
pozwalają na lepsze poznanie neolitu
i wczesnej epoki brązu, czyli okresów
eksploatacji pola górniczego w Krzemionkach. Zwiedzanie obiektów następuje po uprzedniej rezerwacji, która
dotyczy wszystkich odwiedzających. ■
PFRON
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Praca zdalna wciąż nieuregulowana w Kodeksie
pracy. Jest nowy projekt przepisów

R

esort rodziny i polityki społecznej przekazał do konsultacji społecznych projekt zmian
w Kodeksie pracy. Wśród szeregu propozycji znalazły się w nim przepisy regulujące pracę
zdalną. Ten sposób wykonywania obowiązków służbowych, który w wielu firmach od dwóch
lat stał się standardem, pozostaje nieuregulowany, za wyjątkiem krótkiej wzmianki w ustawie
covidowej z 2020 roku.

Wątpliwości budzą m. in. kwestie
BHP i zwrotu kosztów za prąd czy internet, jakie pracownik ponosi, pracując z domu. Zarówno pracodawcy,
jak i pracownicy zgłaszają potrzebę
uregulowania wzajemnych praw i obowiązków. Zdaniem prawniczki Karoliny Schiffter Kodeks pracy wymaga
uproszczenia, a najlepiej – napisania
od nowa.
– Pracodawcy świetnie poradzili
sobie w okresie pandemii. Pomimo
braku regulacji potrafili stworzyć pracownikom środowisko pracy i często
wewnętrznie regulowali kwestie pracy
zdalnej. Natomiast w obliczu braku
konkretnych przepisów pojawiło się
wiele pytań, wiele wątpliwych kwestii
związanych z pracą zdalną – mówi
agencji informacyjnej Newseria Biznes
Karolina Schiffter, adwokat, partner
w kancelarii PCS Littler. – Jednym
z takich obszarów, który wymaga pilnej
interwencji i regulacji ustawodawcy,
jest przede wszystkim BHP. Obecne
przepisy absolutnie nie są dostosowane do pracy zdalnej i było to jedno
z większych wyzwań pracodawców.
Pierwsza wersja projektu zmian
została przedstawiona przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
w ubiegłym roku. Po serii konsultacji
społecznych przepisy ponownie wróciły do prac w resorcie, a ich kolejna
wersja została przedstawiona 14 lutego.
Propozycje dotyczą m.in. bezpieczeństwa i higieny pracy – pracodawca
będzie zobowiązany dokonać oceny
ryzyka zawodowego dotyczącego pracy
zdalnej, a dopuszczenie pracownika
do takiego trybu będzie uzależnione
od złożenia przez niego oświadcze34

nia w zakresie BHP. Pojawią się także
nowe przepisy dotyczące wypadku
przy pracy zdalnej. Projekt zawiera
m.in. katalog prac, które nie mogą być
wykonywane zdalnie.
– Praca zdalna obecnie jest uregulowana w jednym przepisie ustawy
covidowej, która mówi o tym, że pracodawca może pracownika skierować
do wykonywania pracy zdalnej. Natomiast oprócz kwestii BHP pojawia się
kwestia poufności, bezpieczeństwa
informacji, kwestia sprzętu, kosztów
internetu czy prądu. One są dzisiaj
nieuregulowane i budzą wątpliwości
zarówno pracodawców, jak i pracowników – mówi prawniczka PCS Littler.
W nowym projekcie rozszerzono kwestię polecenia pracy zdalnej
oraz związanych z nią kosztów. Pracodawca będzie zobowiązany zapewnić
pracownikowi wykonującemu pracę
zdalną materiały i narzędzia pracy,
pokryć koszty związane z ich instalacją
i serwisem, koszty energii elektrycznej
oraz niezbędnych usług telekomunikacyjnych, zapewnić pracownikowi
niezbędne szkolenia i pomoc techniczną. Pracownik będzie mógł korzystać
z własnego sprzętu, za co będzie mu
przysługiwać ekwiwalent pieniężny.
Pracodawca będzie miał prawo
przeprowadzać kontrolę wykonywania
przez pracownika pracy zdalnej, w tym,
w zakresie BHP oraz przestrzegania
procedur ochrony danych osobowych,
na zasadach określonych w porozumieniu, regulaminie, poleceniu albo w porozumieniu zawartym z pracownikiem.
Osobną kwestią jest bezpieczeństwo poufnych danych firmy. Prywatne sieci i komputery często nie mają
Razem z Tobą

dostatecznych zabezpieczeń, które są
w stanie zapewnić ochronę firmowych
dokumentów. Problem stanowi także
konieczność przekazywania umów,
aneksów, rachunków itp. Pomiędzy
pracodawcą a pracownikiem w wielu
wypadkach wymagana jest bowiem
forma papierowa. Obowiązujący w Polsce Kodeks pracy powstał w formie
bazowej niemal pół wieku temu, w 1974
roku i był wielokrotnie nowelizowany,
co powoduje, że jest skomplikowany
i niedostosowany do współczesnych
warunków, zwłaszcza że zmieniają się
one w tak szybkim tempie.
– Praca 4.0 wymaga nowoczesnych regulacji, dostosowanych
do zmieniającej się gospodarki ekonomiczno-rynkowej. Przede wszystkim
należałoby unowocześnić formy współpracy czy komunikacji pracodawcy
z pracownikiem. Jest wiele przepisów w Kodeksie pracy, które wymagają dokumentów w pisemnej formie,
a to z kolei wymaga, żeby pracownik
posiadał elektroniczny podpis kwalifikowany, co jest rzadkością – wskazuje
Karolina Schiffter. – Nasz kodeks był
nowelizowany ponad 100 razy. Moim
zdaniem stworzenie nowego dokumentu na częściowo obecnie istniejących
rozwiązaniach mogłoby wprowadzić
pewną przejrzystość w Kodeksie pracy.
Według założeń projektodawcy, nowy
Kodeks pracy miałby zacząć obowiązywać w trzy miesiące po odwołaniu
stanu epidemii, tak by wszyscy mogli
się dostosować do nowych przepisów.
W projekcie znalazły się także nowe propozycje dotyczące urlopów opiekuńczych
i rodzicielskich czy zatrudniania na okres
próbny. ■
Newseria
razemztoba.pl
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Halo? Kto mówi? Czyli słów kilka o vishingu
zy połączenia telefoniczne bywają niebezpieczne? Zdarza się, że tak. Vishing to zjawisko,
które być może nie jest jeszcze znane wszystkim, ale – dla wszystkich stanowi zagrożenie.
Co kryje się za tym pojęciem?

Cyberprzestępcy mogą wykorzystywać do swoich działań nie tylko pocztę
elektroniczną, wiadomości SMS, komunikatory i serwisy społecznościowe,
ale również – połączenia telefoniczne.
Jak się przed tym uchronić?

Jednym z najpopularniejszych
oszustw internetowych jest phishing,
który nie bez powodu budzi skojarzenia
z angielskim słowem fishing, oznaczającym łowienie ryb. Tu również chodzi o to,
aby coś „złowić”. A co konkretnie? W tym
przypadku cyberprzestępcy wykorzystują różne metody socjotechniki (zwanej
też inżynierią społeczną), by zmusić Cię
do podjęcia działań, dzięki którym uzyskają dostęp do Twoich danych, a docelowo – do pieniędzy na Twoim koncie.
Najczęściej podszywają się pod banki,
firmy kurierskie, operatorów telefonicznych, ale nie tylko. Jak działają? Przy
pomocy wiadomości e-mail, a także SMS-ów, wysyłają do swoich ofiar fałszywe linki. Jeśli w nie klikniesz – możesz
wszystko stracić.

„Złowieni” przez telefon
Vishing, czyli „przestępstwo głosowe”
(połączenie angielskich słów voice – głos
i phishing – oszustwo), w odróżnieniu
od wielu innych typów ataków, nie wymaga od osób posługujących się tą metodą specjalistycznej wiedzy. Wystarczy,
że w odpowiedni sposób przeprowadzą
rozmowę i za pomocą właściwych technik
manipulacji zdobędą od swojej ofiary potrzebne informacje. Przestępcy przeważnie podają się za pracowników banków
lub innych instytucji i pod fałszywym
pretekstem proszą o podanie lub zweryfikowanie naszych danych osobowych.
Zdarza się, że informują o rzekomym
problemie lub podejrzanej aktywności
na naszym koncie, a następnie – proszą
o zainstalowanie aplikacji, która umoż-
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Phishing – krótkie przypomnienie

liwia zdalny dostęp do naszego telefonu,
co może skutkować utratą pieniędzy.
– Mówiąc o vishingu musimy pamiętać, że przestępcy mogą podszywać się
pod prawdziwe numery telefonów banków i firm, za przedstawicieli których
się podają. Dlatego – zawsze, gdy ktoś
prosi nas o przekazanie danych, haseł
do logowania, kodów dostępu lub kodu
PIN, powinniśmy zakończyć połączenie – radzi Anna Kwaśnik , ekspertka
CSIRT NASK.

Jak nie dać się nabrać?
Jednymi z najważniejszych zasad, o jakich powinniśmy pamiętać, by ustrzec się przed vishingiem
są: zasada ograniczonego zaufania
oraz – często wpajana od dziecka:
„nie rozmawiaj z nieznajomymi”.
– Żaden prawdziwy podmiot – bank,
firma, policja, czy inna instytucja, nie będzie prosić o podanie danych logowania.
Jeśli znajdziemy się w takiej sytuacji,
od razu powinna nam się zapalić lamka ostrzegawcza. Pod żadnym pozorem
nie kontynuujmy rozmowy. Ważne jest
również, aby zgłosić sprawę do instytucji,
za którą ktoś się podszywał – przypomina
Anna Kwaśnik, ekspertka CSIRT NASK.

O czym jeszcze powinniśmy
pamiętać? Oto kilka wskazówek:
• Jeśli rozmowa się przeciąga, warto zwrócić uwagę na sformułowania,
#CodziennieRazemzTobą

jakich używa rozmówca. Wywiera presję i usilnie namawia Cię do podjęcia
szybkich działań? Prosi o podanie
wrażliwych danych, używając przy
tym „argumentów” w stylu: „to ostatnia szansa”, „mamy niewiele czasu”,
„musimy szybko działać”? Rozłącz się.
• Nie wierz w żadne wyjątkowe okazje proponowane przez rozmówcę,
nie daj się nabrać na wygraną w loterii,
czy atrakcyjną ofertę inwestycyjną,
którą możesz otrzymać po podaniu
swoich danych.
• Uważaj na numer, z jakiego przychodzi do Ciebie połączenie. Nie daj się
zwieść komuś, kto przedstawia się jako
pracownik banku czy innej organizacji,
jeśli cokolwiek budzi Twoje wątpliwości. Zawsze możesz się rozłączyć
i zweryfikować jego tożsamość w firmie lub instytucji, z której rzekomo
dzwoni. Pamiętaj, aby nie oddzwaniać
na numer, z którego przyszło połączenie – znajdź go w internecie i wybierz
na klawiaturze telefonu.
• Jeśli ktoś podszywa się pod policjanta, zadzwoń na numer alarmowy.
• Porozmawiaj o tym ze swoimi bliskimi, szczególnie z osobami mniej
biegłymi w nowoczesnych technologiach. Cyberprzestępcy wykorzystują
zaufanie seniorów do rozmowy telefonicznej, przez co często stają się oni
ofiarami tego typu działań. ■
gov.pl
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Od 1 marca emerytury
i renty poszły w górę

Ważne zmiany dla rencistów socjalnych

J

O

Biorąc pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne ogłoszone
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, czyli wskaźnik
inflacji w 2021 r. i realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia
w 2021 r., przy 20 proc. udziale realnego wzrostu wynagrodzeń
we wskaźniku waloryzacji – wskaźnik waloryzacji świadczeń
emerytalno-rentowych w 2022 r. ukształtowałby się na poziomie 105,7 proc.
– Dla napiętych budżetów emerytów i rencistów kilkuprocentowa inflacja może być trudniejsza do udźwignięcia
niż inflacja dla osób czynnych zawodowo. Chcąc w większym
stopniu zabezpieczyć sytuację finansową seniorów, zmieniamy
rozporządzenie Rady Ministrów z 7 lipca 2021 r. w sprawie
wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent
w 2022 r., ustalając wysokość tego zwiększenia na poziomie
63,33 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń – mówi minister
rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
W tej sytuacji wskaźnik waloryzacji ukształtuje się na poziomie 107 proc. Co to oznacza w praktyce? Jak wyjaśnia
szefowa resortu rodziny, zmiana ta spowoduje większy wzrost
świadczeń emerytalno-rentowych. Najniższa emerytura, renta
z tytułu całkowitej niezdolności oraz renta rodzinna wzrośnie
z kwoty 1250,88 zł do 1338,44 zł, czyli o 87,56 zł. Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie
z kwoty 938,16 zł do 1003,83 zł – to o 65,67 zł więcej.
Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział także, że również w tym roku wypłacona zostanie czternasta emerytura
– na podobnych zasadach jak w roku ubiegłym. Pieniądze
mają trafić do uprawnionych „jesienią lub późnym latem”.
W przeciwieństwie do trzynastej emerytury, czternastka
była wypłacana z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji
dochodowej świadczeniobiorców. Zdecydowana większość,
ok. 8 mln osób, otrzymała to świadczenie w pełnej wysokości,
a ok. 1,2 mln – w wysokości odpowiednio pomniejszonej. ■

Zgodnie z nowymi przepisami, renta socjalna od 1 stycznia 2022 roku podlega takim samym zasadom zawieszenia
lub zmniejszenia, co emerytury i renty z tytułu niezdolności
do pracy, przyznane na mocy ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku osiągania
przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi
ubezpieczeń społecznych, rencista socjalny będzie mógł, bez
konsekwencji w wysokości renty, osiągnąć przychód wynoszący
do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia tj. do 3960,20 zł. Renta
socjalna ulegnie zawieszeniu w przypadku osiągania tego
przychodu w wysokości przekraczającej 130 proc. przeciętnego
wynagrodzenia tj. powyżej kwoty 7354 zł. Przychody w wysokości od 70 proc. do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia
będą powodować zmniejszenie wysokości renty socjalnej,
ale nie więcej niż o maksymalną kwotę zmniejszenia. Ważną
informacją dla osób pobierających rentę socjalną jest sposób
rozliczania się z przychodów. Może on być miesięczny lub roczny. Decyzję podejmuje osoba niepełnosprawna składając
odpowiedni wniosek do ZUS. Jak podkreśla Paweł Wdówik,
pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, rozliczenie roczne jest korzystniejsze dla osób pobierających rentę
socjalną i aktywnych zawodowo. Przy rozliczaniu rocznym
zarobki są sumowane i dzielone na 12 miesięcy. Dzięki czemu,
nawet jeśli w jakimś miesiącu otrzymamy duży przychód, a w
pozostałych jest on mały, to większy przychód rozkłada się
na pozostałe miesiące. Wówczas wcale nie musimy stracić
naszej renty. ■

Oprac. red. / MRiPS
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d Nowego Roku obowiązują ważne zmiany w przepisach dla osób pobierających
rentę socjalną i jednocześnie aktywnych zawodowo. Od 1 stycznia zwiększona została
kwota przychodu do 130 proc. przeciętnego
wynagrodzenia, po osiągnięciu której dopiero
zostanie zawieszone pobieranie renty socjalnej. Dotychczas było to 70 proc. przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia.
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ak poinformował premier Mateusz
Morawiecki, rząd zdecydował o zwiększeniu
wskaźnika waloryzacji. Dzięki temu świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną o 7 proc.
Dodatkowo poinformował o tym, że w tym
roku również wypłacona zostanie czternasta
emerytura, przypomniał też o gwarantowanej
ustawą trzynastej emeryturze.
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Co z ulgą rehabilitacyjną dla osób z niepełnosprawnościami o niższych dochodach?

D

o Biura RPO wpływają skargi w sprawie braku możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej
przez osoby z niepełnosprawnościami, które osiągają niższe dochody.

Ulga rehabilitacyjna jest ogromnym ułatwieniem dla dużej grupy osób, których nie stać na finansowanie w pełni
z własnych środków leczenia swojego lub osoby, którą się opiekują. Brak takiej możliwości może być powodem słabego
poziomu opieki nad osobami zmagającymi się z niepełnosprawnościami. Ulga taka przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. Regulacje Polskiego Ładu wprowadziły zmianę – modyfikację części wydatków oraz dodanie nowych, uprawniających do skorzystania z ulgi. Wiele
osób nie będzie jednak mogło z niej skorzystać w rozliczeniu za 2022 r. z uwagi na to, że ich dochody nie przekroczą
progu kwoty wolnej od podatku, która od 1 stycznia 2022 r. wynosi 30 tys. zł. Rzecznik ma świadomość, że nie można
zmniejszyć obciążeń podatkowych poprzez zastosowanie ulgi u osób, których dochody nie podlegają opodatkowaniu. Jednakże – jak zauważają emeryci i renciści – z ich świadczeń będzie potrącana składka zdrowotna. Spowoduje
to – w powiązaniu z brakiem możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej – znaczne zwiększenie ich obciążeń.
Biuro RPO zwróciło się do odpowiedniego departamentu MF o stanowisko i informację, czy prowadzono symulacje
porównujące obciążenia fiskalne tej grupy osób po wprowadzeniu Polskiego Ładu w porównaniu z poprzednimi zasadami. Spytano także, czy rozważane jest wprowadzenie jakiegoś mechanizmu kompensacyjnego w związku z brakiem
możliwości skorzystania przez wskazane osoby z ulgi rehabilitacyjnej.

Odpowiedź Ministerstwa Finansów
Ulgi podatkowe to mechanizmy
określone w ustawach, zmniejszające
wysokość podatku. W systemie podatkowym ulgi podatkowe polegają
na ograniczeniu wielkości obciążenia
podatkowego (w określonych przez
ustawodawcę przypadkach). Innymi słowy ulgi podatkowe oznaczają zmniejszenie podatku do zapłaty.
Aby mówić o uldze podatkowej muszą
być spełnione następujące warunki:
uprawnienia do ulgi muszą wynikać
z prawa podatkowego, wydatki, z którymi łączy się ulga, muszą być faktycznie poniesione, całość lub część
poniesionych wydatków pomniejsza
podstawę opodatkowania podatnika
albo bezpośrednio podatek.
Biorąc zatem pod uwagę powyższe
należy wskazać, że ulgi w podatku
dochodowym dotyczą wyłącznie podatników uzyskujących dochody podlegające opodatkowaniu. Mechanizm
ustalania zobowiązania podatkowego
przewiduje, iż podatnik korzystający z ulgi rehabilitacyjnej odlicza ją
od dochodu. Zatem wysokość przysługującej i możliwej do odliczenia przez

podatnika ulgi podatkowej jest ściśle
związana z uzyskanym przez podatnika
w danym roku dochodem podatkowym.
Podatek dochodowy właśnie tym różni
się od innych systemów np. pomocy
społecznej (przyznane świadczenie
wypłacane jest bez względu na wysokość płaconego podatku), że w przypadku zastosowania ulgi (dzięki której
można do zera obniżyć wysokość zobowiązania podatkowego) podatnik
może otrzymać zwrot podatku jedynie
do wysokości zapłaconego lub należnego podatku. W przypadku podatnika będącego emerytem bądź rencistą
będzie to zwrot zaliczki na podatek
dochodowy pobranej przez płatnika, tj. organu rentowego np. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zatem
w przypadku braku dochodów lub niewielkich dochodów, podatnik nie może
skorzystać z ulg w podatku dochodowym lub może skorzystać z nich
do wysokości uzyskanego dochodu.
Jednocześnie należy zauważyć, iż w sytuacji gdy emerytura w wysokości 2 500
zł miesięcznie jest jedynym źródłem
dochodu podatnika, w związku z Polskim Ładem nie zapłaci on podatku.
W odniesieniu do poprzedniego roku
#CodziennieRazemzTobą

taki emeryt miesięcznie zyskuje aż 187
zł. Dzięki korzystnym rozwiązaniom
zawartym w ustawie, a dotyczącym
podniesienia kwoty wolnej od podatku
do 30 tys. zł, zdecydowana większość
(ponad 95%) emerytów i rencistów
zyska na reformie, lub będzie ona dla
nich neutralna. Zysk odczują przede
wszystkim świadczeniobiorcy, których wysokość emerytury lub renty
nie przekracza kwoty 2 500 zł brutto.
Wg danych z ZUS, w efekcie podatkowych zmian Polskiego Ładu, tylko
w styczniu br. wyższe świadczenia
otrzymało już ponad 8 mln 150 tys.
emerytów i rencistów. Mając powyższe
na uwadze ponownie podkreślamy,
że brak ulgi podatkowej w opisywanym przypadku nie oznacza strat fiskalnych. Jak już bowiem wyjaśniono
osoby, o których mowa w wystąpieniu,
zyskują na rozwiązaniach, które weszły
w życie 1 stycznia 2022 r., rocznie ok.
2.250 zł. Tej wielkości zysk podatkowy
przedkłada się na wydatek rzędu 13,2
tys. zł, który może być uwzględniony
w ramach ulgi rehabilitacyjnej (miesięcznie ok. 1.100 zł) ■
brpo.gov.pl
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Z niewydolnością serca
zmaga się 1 mln Polaków

Pochodzący z Wrocławia naukowiec
został niedawno uhonorowany prestiżową Nagrodą Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za efekty
badań chorych z niewydolnością serca
w połączeniu z analizą funkcjonowania
ich nerek. Już znalazły one zastosowanie w praktyce klinicznej.
– Niewydolność serca jest jednym
z wiodących schorzeń sercowo-naczyniowych. Szacuje się, że im starsza
populacja, tym wyższy odsetek osób
z niewydolnością serca, który w grupie powyżej 80. roku życia sięga nawet kilku procent – mówi dr hab. n.
med. Jan Biegus, zastępca dyrektora
ds. naukowych Instytutu Chorób Serca
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
we Wrocławiu.
Niewydolność serca to stan, w którym
serce nie jest w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości krwi – a więc i tlenu
– do narządów i tkanek. W efekcie dochodzi do zaburzenia ich metabolizmu
i zmniejszenia wydolności wysiłkowej. Najczęściej wynika to z uszkodzenia mięśnia sercowego. Szacuje
się, że w Polsce jest ok. 1 mln chorych
z niewydolnością serca, która jest jedną
z najczęstszych, bezpośrednich przyczyn zgonów. Do jej głównych objawów należą m.in. duszność, osłabienie,
obrzęki kończyn dolnych i zaburzenia
rytmu serca.
– Jednym z podstawowych zjawisk,
do których dochodzi u pacjentów z niewydolnością serca, są zaburzenia kontroli gospodarki wodno-elektrolitowej.
Większość z nich szybko się męczy, zauważa spadek tolerancji wysiłku fizycznego. Po drugie, przybierają na wadze
i często pojawiają się obrzęki wokół
38
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iewydolność serca jest jedną z najczęstszych, bezpośrednich przyczyn zgonów. Choć podstawą tej choroby jest dysfunkcja serca, to w jej przebiegu ważną rolę odgrywa również
kondycja nerek. – Ważne jest to, ile moczu objętościowo nerki są w stanie wyprodukować.
Równie istotny jest skład, czyli jego jakość. Na tej podstawie już po kilku godzinach pobytu chorego w szpitalu jesteśmy w stanie zidentyfikować pacjentów, którzy rokują dobrze lub źle – mówi
dr hab. n. med. Jan Biegus.

kostek, później obrzęki sięgające kolan,
a czasem nawet i większe. To ma dla
pacjentów fundamentalne znaczenie
w kontekście jakości ich życia, ponieważ
im większe to „przewodnienie”, tym ta
jakość gorsza. Przekłada się to też niestety na długość życia. Innymi słowy,
im bardziej zaburzona ta gospodarka
– tym niestety krócej żyją i częściej
przebywają w szpitalach – mówi ekspert z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. – Najczęstszym
objawem, który zmusza chorych do pojawienia się w szpitalu, jest właśnie
przybranie masy ciała i pojawienie się
obrzęków, a równolegle pojawiają się
duszności i spadek tolerancji wysiłku fizycznego.
Jak podkreśla, choć podstawą tej
choroby jest dysfunkcja serca i układu
sercowo-naczyniowego, to w jej przebiegu ważną rolę odgrywają również
Razem z Tobą

nerki, które kontrolują gospodarkę
wodną organizmu.
– Od dłuższego czasu było wiadomo,
że funkcja nerek jest bardzo istotna
dla przebiegu tej choroby. Natomiast
do tej pory badano tę funkcję nerek
głównie poprzez pryzmat zdolności
oczyszczania naszej krwi z tzw. produktów przemiany materii – mówi dr
Jan Biegus.
Naukowiec z Wrocławia został właśnie uhonorowany prestiżową Nagrodą Prezesów Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego. Na podstawie wieloletnich badań chorych z niewydolnością serca, w połączeniu z analizą
funkcjonowania ich nerek, opisał mechanizmy, które kontrolują równowagę
wodno-elektrolitową w tym schorzeniu,
oraz czynniki determinujące kluczowe
zjawisko w odwadnianiu pacjentów,
czyli zdolność nerek do odpowiadania
razemztoba.pl
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Autyzm. Jego objawy można
dostrzec już u niemowląt

Z

aburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) diagnozowane są
najczęściej ok. 3. roku życia. Jednak izraelscy naukowcy
pod kierownictwem dr Hanny A. Alonim ustalili, że w badanej przez nich grupie dzieci autystycznych 89 proc. objawów
pojawiło się pomiędzy 4. a 6. miesiącem życia tych dzieci, choć
rodzicom trudno było je wówczas odpowiednio zinterpretować.

Fot. pixabay.com

na leki moczopędne i produkcję moczu.
Wykazał także, że stężenie sodu w moczu powinno być jednym z głównych
parametrów branych pod uwagę podczas terapii pacjentów z niewydolnością
serca – co pokrywa się również z najnowszymi zaleceniami Europejskiego
Towarzystwa Kardiologicznego.
– Oczywiście ważną rzeczą jest to, ile
moczu objętościowo nerki są w stanie
wyprodukować. Jednak równie ważny jest skład, czyli nie tylko ilość moczu, ale i jego jakość. Dzięki temu już
po kilku godzinach pobytu chorego
w szpitalu i po podaniu leku, który ma
pobudzić nerki do produkcji moczu,
jesteśmy w stanie zidentyfikować pacjentów, którzy rokują dobrze, i tych,
którzy rokują źle – mówi dr Jan Biegus.
Jak podkreśla, około 1/4 hospitalizowanych pacjentów z niewydolnością
serca to ci, którzy wykazują tzw. odporność na leczenie diuretyczne: mimo
podawania leków moczopędnych i pobudzających pracę nerek nie reagują
na leczenie tak, jak powinni. To właśnie
dla tej grupy pacjentów największe znaczenie mają badania dr. Jana Biegusa,
który został wyróżniony przez PTK.
– Jest to nagroda kapituły prezesów
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, czyli najwybitniejszych polskich
kardiologów. Jest nagrodą indywidualną, ale – co podkreślam – nauka
i medycyna są mocno oparte na pracy
zespołowej. Nie otrzymałbym tego wyróżnienia, gdyby nie współpraca z moim
mentorem, prof. Piotrem Ponikowskim,
który jest dla mnie przewodnikiem
po świecie kardiologii, i gdyby nie koledzy i koleżanki, z którymi współpracowaliśmy, zbieraliśmy materiał i go
analizowaliśmy – podkreśla.
– Mam dużą satysfakcję, ponieważ
każdy naukowiec chce, żeby jego prace
zostały dostrzeżone i wykorzystane.
I mam to szczęście, że rzeczywiście badania nad rolą stężenia sodu w moczu
znalazły już bezpośrednie przełożenie
na aktualną praktykę kliniczną – mówi
dr Jan Biegus. ■

Warto wiedzieć, jakie są subtelne objawy ASD, bo im wcześniejsza diagnoza,
tym wcześniejsza rehabilitacja i lepsze rokowanie. W zdecydowanej większości
przypadków zaburzenia ze spektrum autyzmu, nawet dość ciężkie, diagnozuje się
pomiędzy 2. a 3. rokiem życia dziecka. W tym okresie dziecko ma wciąż bardzo plastyczny mózg, zatem terapia i rehabilitacja mogą przynieść bardzo dużą poprawę.
Im wcześniej jednak zaczyna się rehabilitację, tym większe szanse na lepszy rozwój
dziecka. Badacze swoje obserwacje prowadzili na relatywnie niewielkiej grupie
dzieci: 110. U wszystkich zaburzenia ze spektrum autyzmu zostały zdiagnozowane
pomiędzy 2. a 3. rokiem życia, a badacze analizowali filmy wideo nakręcone przez
rodziców w ciągu pierwszych piętnastu miesięcy życia ich dzieci. Wyniki badania,
które trwało aż 10 lat, zostały opublikowane w czasopiśmie International Journal
of Pediatrics & Neonatal Care.
Cztery najwcześniejsze objawy autyzmu, które można dostrzec u niemowląt:
• Brak kontaktu wzrokowego (w badanej próbie – ponad 77 proc. niemowląt;
u prawidłowo rozwijającego się dziecka kontakt wzrokowy pojawia się już
ok. 2.miesiąca życia i nie zanika, a jest rozwijany);
• Brak reakcji na głos lub obecność opiekuna czy innej osoby (w badanej próbie – 44,5 proc.; zdrowe dziecko reaguje na głos opiekunów pomiędzy 4-6.
miesiącem życia; wcześniej reaguje na dźwięki, na przykład odwraca głowę
w stronę grzechotki; po 10. miesiącu życia reaguje na swoje imię);
• Nadmiernie spokojne zachowanie, apatia, bierność (44,5 proc.; prawidłowo
rozwijające się dzieci są ruchliwe, reagują na bodźce z otoczenia);
• Opóźnienie rozwoju motorycznego (33,6 proc.).
• Inne objawy to niechęć do dotyku, nadmierna aktywność, brak reakcji na stymulowanie go, odmawianie jedzenia, przyspieszony wzrost obwodu głowy. ■

Newseria

Serwis Zdrowie
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Ampfutbolowa rodzina coraz liczniejsza!

R

– Serce rośnie gdy widzi się trzy
boiska pełne ampfutbolowych zawodników i zawodniczek reprezentujących
kilka pokoleń – mówi Marek Dragosz,
trener reprezentacji Polski. – Pracowałem jednocześnie z seniorami, którzy
przygotowują się do swoich czwartych
już mistrzostw świata, z ośmiolatkami
stawiającymi pierwsze kroki w sporcie, jak i z nastolatkami, którzy po raz
pierwszy spotkali się na treningu kadry
U-19. A dodatkowo w niedzielę pojawiły się u nas również kobiety, które
także będą grały w ampfutbol. To był
niesamowity weekend! – dodał Dragosz, który ampfutbol rozwija od 10 lat
i pamięta jeszcze pierwszy historyczny
trening tej dyscypliny w Polsce.
We wrześniu młodzi ampfuboliści
z programu szkoleniowego Junior Amp
Futbol wspierali seniorów w ich drodze do brązowego medalu mistrzostw
Europy w Krakowie. Dużą popularność
zyskało wówczas zdjęcie, na którym
widać juniorów trzymających tablicę
z napisem „Chcemy być tacy, jak Wy”.
A teraz w Warszawie mieli okazję być
tacy, jak ich idole. Przez dwa dni trenowali bowiem wspólnie.
– To są wielkie emocje. Bardzo cieszę się, że mogę zagrać razem z zawodnikami pierwszej reprezentacji
i wspólnie z nimi trenować – mówił
rozradowany jeden z najmłodszych
zawodników. Dostrzec można było,
że dla dzieci to wielkie przeżycie i choć
niektóre początkowo wydawały się
onieśmielone, to później wszyscy
uczestnicy trenowali pełni zapału.
– W całym środowisku mamy super
atmosferę, bardzo o nią dbamy, dlatego cieszę się, że i juniorom się ona
udzieliła. Dobrze jest widzieć radość
40
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eprezentacja Polski spotkała się na wspólnym zgrupowaniu z juniorami, kadrą U-19 i pierwszymi zawodniczkami. Po raz drugi w historii juniorska i seniorska reprezentacja Polski
w ampfutbolu trenowały wspólnie na jednym boisku. Po raz pierwszy jednak do wspólnego
zgrupowania dołączyli też zawodnicy ze świeżo powstałej kadry U-19 oraz kilka zawodniczek,
które niedługo będą tworzyć pierwszą kobiecą drużynę w Europie.

u dzieciaków! – przyznaje Jakub Kożuch, obrońca seniorskiej kadry i strzelec jedynego gola w meczu o trzecie
miejsce niedawnych ME.
– Wspólne zgrupowanie juniorów
i seniorów to wspaniałe wydarzenie
zarówno dla dzieci i ich rodziców,
jak i dla seniorskiej reprezentacji –
mówi Mateusz Chmiel, tata Tomka,
najmłodszego zawodnika z Junior Amp
Futbol. – Wszyscy czujemy się bardzo
dobrze, są wspólne treningi, treningi
mentalne, posiłki – niczym jedna wielka rodzina, której myślą przewodnią
jest pasja do sportu, do ampfutbolu. Dzieci z niecierpliwością czekają
na to wydarzenie cały rok. Cieszą się
Razem z Tobą

z możliwości kontaktu z ich idolami
i czerpią od nich motywację, i siłę
do dalszego rozwoju. Już nie możemy
się doczekać spotkania za rok – dodaje
Chmiel, który od niedawna jest również organizatorem ampfutbolowej
sekcji Stali Rzeszów.
Dla seniorskiej kadry treningi z juniorami były kolejnym etapem przygotowań do mistrzostw świata, które
w październiku odbędą się w Turcji.
Młodsi koledzy z pewnością będą
mocno ich wspierać w staraniach
o wywalczenie miejsca na podium.
– Nie ukrywam, że marzę o złotym
medalu – przyznaje Jakub Kożuch,
który przygodę z ampfutbolem zarazemztoba.pl
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Z kim zagra Wisła?

A

mpfutbolowa Liga Mistrzów coraz bliżej. Rozlosowano
fazę grupową rozgrywek. Polskę w tym turnieju reprezentować będzie mistrz Polski – Wisła Kraków.

Fot. Fundacja Avalon

czynał w wieku 14 lat, a dzisiaj jest
filarem reprezentacji.
Organizatorzy z Amp Futbol Polska
od dawna stawiają na szkolenie i ciągłe
poszerzanie swoich działań, dlatego
zaraz po udanym EURO podjęli decyzję o utworzeniu kadry U-19, która
wypełni lukę między najmłodszymi
zawodnikami z Junior Amp Futbol
i seniorską reprezentacją Polski. W planach związanych z tą kadrą oprócz
regularnych zgrupowań, jest również
dwumecz z reprezentacją Anglii w tej
kategorii wiekowej.
– Pierwsze zgrupowanie U-19,
na którym trenowaliśmy razem z seniorską kadrą Polski, było dla mnie
pełne nowych wrażeń – mówi Maks
Moroz, młody zawodnik Legii Warszawa, który już kilka lat temu trenował
z ampfutbolowymi juniorami. – Cieszę
się, że mogłem spotkać się z trochę
większą grupą rówieśników z U-19,
potrenować pod okiem trenera Dragosza, a także pograć z chłopakami
z reprezentacji. Mimo, że są to dopiero
początki, to wierzę, że będzie już tylko
lepiej, a sam projekt U-19 będzie się
świetnie rozwijać.
Najnowszą inicjatywą ampfutbolową jest tworzenie pierwszej w Polsce,
a nawet w Europie, drużyny kobiecej
w tej dyscyplinie sportu. Rekrutacja,
chociaż ruszyła zaledwie kilka tygodni
temu, idzie bardzo dobrze i na liście
zgłoszeniowej widnieją już nazwiska
13 dziewczyn, które chcą rozpocząć
treningi. Kilka z nich gościnnie wzięło
udział w zgrupowaniu, a nawet w treningu.
– To niesamowite, że będę częścią
powstającej kobiecej drużyny ampfutbolowej – pierwszej takiej w całej
Europie! – cieszy się Jola Ożga, która
na razie tylko obserwowała treningi
zza linii końcowej. – Czuję, że tworzymy historię i nie mogę przestać
się uśmiechać. Ci ludzie, ta energia!
Jestem podekscytowana tym, co nas
czeka w kwietniu! – dodaje wspominając o planach organizacji pierwszego
kobiecego zgrupowania. ■

MATEUSZ MISZTAL
Kraków będzie również gospodarzem
tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Między
20 a 22 maja do stolicy wielkopolski
przyleci 8 mistrzów w swoich krajach.
– Ampfutbolowa Liga Mistrzów
to jest stosunkowo nowy projekt, stworzony przez nas w europejskiej federacji
(EAFF – red.), ale projekt, który szybko
rośnie i cieszy się dużym zainteresowaniem – mówi Mateusz Widłak, prezes
Amp Futbol Polska i Europejskiej Federacji Ampfutbolu. – Pierwsze dwie edycje odbyły się w Gruzji, była to bardzo
dobra impreza, rok temu w Turcji, gdzie
też były pełne trybuny i fantastyczna
atmosfera, fantastyczna gra. Na obu
tych imprezach my, jako polski ampfutbol zaprezentowaliśmy się ze świetnej
strony. W zeszłym roku drugie miejsce,

podczas pierwszej edycji trzecie miejsce
mistrza Polski. W zeszłym roku sportowo, byliśmy bardzo blisko nawet złotego
medalu. Wierzę, że Wisła Kraków, wielki
klub z wielkimi tradycjami i ze świetnym
składem jeśli chodzi o ampfutbolową sekcję, nawiąże do tych sukcesów i powalczy
w tym turnieju o zwycięstwo – dodaje.
W grupie A zagrają: Wisła Kraków, Qarabag FK, AFC Tibilisi, Flamencos Amputados SUR.
W grupie B zagrają: Etimesgut Amputee Sport Club, Sporting Amp Football,
Manchester City i OL Jouy Le Moutier.
Mecze rozgrywane będą na dwóch krakowskich stadionach. Faza grupowa turnieju odbędzie się na stadionie Garbarni,
zaś walka o złoty medal rozegrana zostanie
na głównej płycie Stadionu Miejskiego im.
Henryka Reymana w Krakowie. ■

AMP Futbol Polska
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Pływali na Mazurach

W

Z

a sprawą współpracy Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Związku Rugby,
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Elblągu i Michellin Polska
zawodnicy z Rugby Łamie Bariery, pod opieką
trenerek Małgorzaty Oleksiak i Anny Wójtowicz, rozpoczęli treningi przygotowawcze
z młodzieżą Ogniwo Bez Barier w Sopocie.

Fot. nadesłane

Giżycku odbył się VIII Regionalny
Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych. W mityngu wzięło udział
10 zawodników Klubu Olimpiad Specjalnych ONI w Ataku, który działa przy IKS
Atak. Wszyscy spisali się na medal, a nawet
na kilka medali.

Przygotowania do
Międzynarodowego
Turnieju Rugby
w Irlandii

Na co dzień Trenerem sekcji jest Krzysztof Wojtaszek. Podczas wyjazdu trenera wspierał Marek Rybicki.

Wyniki:

Treningi będą odbywać się cyklicznie, żeby w najlepszy
możliwy sposób przygotować dzieci do udziału w Międzynarodowym Turnieju Rugby w Irlandii (czerwiec 2022r.). Poza
treningiem na młodych zawodników na boisku czekała mała
niespodzianka: Kadra Narodowa Rugby 15, która odbywała
zgrupowanie w Sopocie przed meczem z Belgią.
Zawodnicy z Elbląga zostali miło powitani przez reprezentantów Polski, otrzymali od nich prezent w postaci piłki
z podpisami czołowych zawodników oraz pamiątkowej sesji zdjęciowej.
To był dla zawodników z Rugby Łamie Bariery pierwszy
trening gry w kontakcie i pierwsze upadki na profesjonalną
murawę. Wszyscy byli bardzo dzielni, ponieważ trening prowadził niezastąpiony Tomasz Formela – wieloletni zawodnik
i trener rugby, ale przede wszystkim wspaniały przyjaciel
młodych, którzy chcą rozwijać aktywność fizyczną. ■

IKS Atak

Rugby Łamie Bariery
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Fot. nadesłane

Mirek Kostka: złoto – 100m dowolny, złoto – 50 m dowolny,
złoto- sztafeta 4x 25m
Marcin Liszcz: złoto – 50m dowolny, złoto – 50m grzbiet,
złoto – sztafeta 4x25m
Michał Warno: srebro – 50m grzbiet, brąz – 50m dowolny,
złoto – sztafeta 4x25m
Mateusz Bielecki: IV miejsce – 50m dowolny, IV miejsce –
25m dowolny, złoto – sztafeta 4x 25m
Michał Bryl: złoto – 25m klasyczny, złoto – 50 m klasyczny,
V miejsce – 25m dowolny, brąz – sztafeta 4x 25
Michał Weroński: IV miejsce – 25m dowolny, IV miejsce –
50m dowolny, brąz – sztafeta 4x 25m
Anna Rybicka: brąz – 25m dowolny, brąz – 25m klasyczny,
brąz – sztafeta 4x 25m
Estera Kubicka: srebro – 50m dowolny, srebro – 50m klasyczny, brąz – sztafeta 4x 25m
Katarzyna Ziółkowska: złoto – 100m dowolny, złoto – 100m
klasyczny
Oliwier Głowiński: złoto – 100m klasyczny, srebro – 100m
dowolny
Zawody regionalne były sprawdzianem przed zawodami
ogólnopolskimi, które odbędą się w maju w Rybniku. ■

Razem z Tobą

razemztoba.pl

sport

Z

Dołącz do IKS Atak Elbląg

Fot. Rafał Sułek

a sprawą współpracy Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Związku Rugby, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Elblągu i Michellin Polska zawodnicy
z Rugby Łamie Bariery, pod opieką trenerek Małgorzaty Oleksiak i Anny Wójtowicz,
rozpoczęli treningi przygotowawcze z młodzieżą Ogniwo Bez Barier w Sopocie.

Mateusz Misztal
Siatkówka na siedząco osób z niepełnosprawnością ruchową (halowa
i plażowa), siatkówka na stojąco osób
z niepełnosprawnością intelektualną,
pływanie i lekkoatletyka, ciężary, judo
osób z niepełnosprawnością intelektualną, boccia, nordic walking, tenis
stołowy, łyżwiarstwo szybkie osób z niepełnosprawnością intelektualną i hokej
na sledżach – każdy znajdzie coś dla
siebie. IKS Atak Elbląg zachęca osoby
z niepełnosprawnościami do aktywnego
spędzania czasu.
Do dołączenia do sekcji hokejowej
namawia, grający na pozycji bramkarza
w reprezentacji Polski i IKS Atak Elbląg,
Kamil Zgórzyński.

– Obecnie jest niewielka ilość osób,
które uprawiają tę dyscyplinę sportu. Jesteśmy jedyną w Polsce drużyną
i to do Elbląga z całej Polski zjeżdżają
zawodnicy by trenować. W tym roku
mamy zaplanowane mistrzostwa świata
w Anglii, w ubiegłym roku byliśmy na mistrzostwach świata w Szwecji. Sekcja
hokeja na sledżach istnieje od kilkunastu
lat. Zależy nam na tym, by istniała nadal, ale by było to możliwe, potrzebni są
nowi zawodnicy, dlatego gorąco zachęcam, by osoby z niepełnosprawnością
ruchową zgłaszały się do nas – podkreśla
Kamil Zgórzyński, który w barwach reprezentacji gra od dwóch lat, a trenuje
od czterech. – Jest to sport wymagający
nie mniej jednak bardzo widowiskowy,
ale zależy nam na tym, by osoby z nie-

#CodziennieRazemzTobą

pełnosprawnościami wyciągnąć z domów
i zaangażować do działania. Przyjeżdżają
do nas osoby z Lublina, jest też zawodnik
ze Śląska, spod Torunia, ze Szczecina,
a myślę że możemy znaleźć też wielu
chętnych tu – w Elblągu i okolicach.
Wielu z nich pewnie nie wie o istnieniu
takiej dyscypliny sportowej. Przyjąłem
taką misję, żeby tym ludziom poprzez
sport pomóc – dodaje.
Osoby chętne, by spróbować hokeja
na slegdach, mogą kontaktować się z trenerami: Tomaszem Woźnym (508 175 577)
oraz Sylwestrem Flisem (507 149 900).
Treningi dla nowych chętnych rozpoczną
się w okolicach listopada.
Nabór do poszczególnych sekcji trwa
cały rok. ■
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