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	 Oddajemy	w	Wasze	ręce	nowe	czasopismo	poświęcone	w	dużej	mierze	
tematyce	związanej	z	osobami	z	niepełnosprawnościami	w	Poznaniu.	Będziemy	informo-
wać	o	ciekawych	inicjatywach,	bywać	na	spotkaniach	istotnych	dla	środowiska,	ale	także	
przedstawiać	różne	punkty	widzenia	na,	wydawałoby	się,	tak	wyeksploatowane	tematy,	jak	
aktywizacja	zawodowa,	o	której	dużo	piszemy	w	pierwszym	numerze	Poznańskiego	Kuriera	
Społecznego.	Nie	boimy	się	kontrowersji,	niepopularnych,	ale	wnoszących	wiele	do	dyskusji,	
poglądów.	Nasze	łamy	będą	otwarte	na	głosy	czytelników	–	bardzo	chciałbym,	żeby	nasza	
skrzynka	mailowa	przegrzewała	się	od	ilości	nadchodzących	listów.	Piszcie	więc	na	adres:	
info@mililudzie.org

Każdy	numer	Kuriera	dotyczyć	będzie	innego,	istotnego	tematu	dla	osób	z	niepełnospraw-
nościami,	mieszkańców	i	mieszkanek	Poznania.	W	tym	numerze	podejmujemy	sprawę	
szeroko	rozumianej	aktywizacji	zawodowej.	Widzianej	z	wielu	stron,	także	z	perspektywy	
pracodawcy,	prowadzącego	miejsce	wyjątkowe,	gdzie	pracują	osoby	z	niepełnosprawno-
ścią	intelektualną.	

Jednak	Kurier	to	nie	tylko	gazeta	-	to	także	podcast,	czyli	forma	audycji	internetowej,	regu-
larnie	ukazującej	się	w	sieci	pod	adresem	www.soundcloud.com/kurierspoleczny.	Audycja	
żyje	dzięki	wyjątkowym	gościom,	którzy	pojawiają	się	w	każdym	epizodzie.	Zachęcam	do	
słuchania.

Pierwszy	numer	gazety	to	oczywiście	duży	stres	–	jeżeli	pojawią	się	jakieś	błędy	(przecież	
nie	ma	ludzi	nieomylnych),	liczymy	na	Waszą	wyrozumiałość!	
 
	 Życzę	Wam	miłej	lektury!

 MARCIN HALICKI
	 REDAKTOR	NACZELNY

OD REDAKCJI

Dzień dobry!
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 Uczelnie w całym kra-
ju co raz bardziej otwierają się na 
potrzeby tej grupy żaków. Choć nie 
wszędzie i nie zawsze jest idealnie, 
niektórzy żartobliwie twierdzą, że 
studenci z niepełnosprawnościa-
mi mogą liczyć na tak dużą pomoc 
(także finansową) w uzyskaniu wy-
kształcenia, że pojawia się syndrom 
tzw. „wiecznego studenta”. Fakt, po-
cząwszy od całej gamy stypendiów, 
wsparcia systemowego w ramach 
programu „Aktywny samorząd Moduł 
II”, przez zakwaterowania w przysto-
sowanych akademikach, a na trans-
porcie na zajęcia dydaktyczne skoń-
czywszy, można założyć, że studenci 
z ograniczeniami sprawności mają 
się całkiem nieźle. Pytanie, na ile wy-
siłek tych osób i ich rodzin, a także 
koszty poniesione z budżetu państwa 
znajdują odzwierciedlenie w później-
szym zatrudnieniu.

Aneta studiuje filologię norweską 
w jednym z dużych miast, oddalonym 
od jej rodzinnego domu o kilkaset ki-

lometrów. Zdecydowała się na ten 
kierunek, ponieważ od zawsze miała 
szczególny dar do języków, a – jak 
wiadomo – norweski cieszy się teraz 
szczególnym powodzeniem. Aneta 
na co dzień porusza się na wózku, 
mieszka w akademiku, w pokoju przy-
stosowanym do jej potrzeb. Ze wzglę-
du na niepełnosprawność studentka 
ma bardzo słabe ręce, samodzielne 
poruszanie na wózku jest dla niej 
problematyczne, dlatego na zajęcia 
dojeżdża uczelnianym busem. 

Maciek – student III roku kognitywistyki 
– cierpi na schizofrenię, ale dzięki pro-
gramowi wsparcia psychologicznego 
na uczelni pokonuje trudniejsze okresy 
reemisji choroby. Oprócz indywidual-
nych konsultacji i szkoleń, może liczyć 
na dopasowanie terminów egzaminów, 
czy wydłużenie ich czasu trwania. Nie 
wszystkim mówi o swojej chorobie, boi 
się stygmatyzacji. Niektórzy znajomi 
stopniowo przestali utrzymywać z nim 
kontakt po tym jak, gdy ujawnił im, na 
co choruje.

Jednak studia się kiedyś skończą 
i będzie trzeba znaleźć pracę. Nie 
powinno być z tym problemu, Poznań 
należy przecież do miast o najniższym 
poziomie bezrobocia w Polsce. Czego 
zatem obawiają się Aneta i Maciek? 
Po pierwsze: stereotypy i biurokra-
cja. Choć wiele mówi się o integracji 
społecznej osób z niepełnosprawno-
ściami, Aneta boi się, że „kulawej” nikt 
nie będzie chciał zatrudnić z obawy 
przed ryzykiem częstszego korzysta-
nia z L4, niższą jakością pracy itd. Na 
szczęście na potwierdzenie swoich 
kompetencji Aneta zdobyła już jeden 
mocny punkt w CV – mianowicie staż 
w jednej z zagranicznych form, skąd 
uzyskała bardzo dobre referencje. 

Niestety dobre CV może przegrać 
w starciu z barierami architektonicz-
nymi w miejscu pracy i obawami ze 
strony pracodawcy, którego odstra-
szyć mogą koszty przystosowania 
stanowiska pracy. Dofinansowanie 
z PFRON w tym zakresie to w za-
sadzie fikcja ze względu nadmierną 
biurokrację. 

Jeszcze większe problemy mogą 
wyniknąć podczas szukania miesz-
kania. Wynajem lokum w nowym 
budownictwie, gdzie dostępna 
będzie winda, wiąże się zazwyczaj 
z wyższym czynszem, na który nie-
koniecznie stać świeżo upieczo-
nego absolwenta. Aneta nawet nie 
marzy o tym, że w mieście znajdzie 

RYNEK PRACY

Kulawy system

W Polsce kształci się blisko 28 000 studentów 
z różnymi niepełnosprawnościami. W 2014 roku 
wykształcenie wyższe zdobyło około 8000 osób 
z ograniczeniami sprawności, z czego 
największy odsetek stanowili absolwenci 
uniwersytetów.

ANNA RUTZ
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mieszkanie tak przystosowane jak jej 
pokój w akademiku (na zakup wła-
snego oczywiście nie będzie mogła 
sobie pozwolić), a szkoda bo taka 
oferta mieszkaniowa dla absolwen-
ta z niepełnosprawnością byłaby 
wprost wybawieniem.

Nie lada wyzwaniem będzie tak-
że dojazd do pracy. Obecnie na 
zajęcia na uczelni Aneta dojeżdża 
wspomnianym busem. W Poznaniu 
system taksówek miejskich przysto-
sowanych do potrzeb osób z trud-
nościami w poruszaniu się wymaga, 
oględnie mówiąc, rewizji. Sam fakt, 
że za kurs pojazdem posiadającym 
windę dla wózków, w Poznaniu trze-
ba dopłacić 12 zł jest absurdalny. Do-
dając do tego jeszcze cenę za prze-
jazd, należałoby wydać horrendalną 
sumę. W grę wchodzi zatem zakup 
własnego auta (najprawdopodobniej 
przy wsparciu finansowym rodziców, 
o ile mają taką możliwość) lub praca 
zdalna. Pytanie tylko, czy taka forma 
zatrudnienia to jedynie słuszna dro-
ga włączania na rynek pracy osób 
z niepełnosprawnościami, skoro na-
dal zostają w domu odseparowani od 
świata i ludzi?

Obawy Maćka mają inny charakter. 
O tyle, o ile osoby z niepełnospraw-
nością ruchu, czy wzroku spotykają 
się z co raz większym zrozumieniem 
w społeczeństwie, to osoby chorują-
ce psychicznie nadal budzą strach, 
lęk, a niekiedy niechęć ze strony 
otoczenia, w tym potencjalnych 
pracodawców oraz współpracow-
ników. Te uprzedzenia potęgowane 
przez doniesienia medialne o „nie-
bezpiecznych wariatach” raczej nie 
sprzyjają aktywizacji zawodowej 
osób z chorobami psychicznymi. Ma-
ciek ze względu na okresowe zmiany 
leków miewa gorsze dni. Wtedy nie 
czuje się na siłach, by wstać i wyjść 
z domu, a co dopiero skupić się na 
pracy. Możliwie elastyczny system 
pracy, czy odpowiedni model współ-
pracy na linii pracodawca-pracow-
nik-psycholog/psychiatra byłby tu 
bardzo przydatny. Młody mężczyzna 

słyszał o spółdzielniach socjalnych 
w Poznaniu, które zatrudniają osoby 
o podobnych schorzeniach, więc nie 
traci nadziei, że gdzieś znajdzie za-
jęcie zgodne z jego kompetencjami 
i możliwościami.

Aneta i Maciek to młode, ambitne 
osoby z różnymi rodzajami niepeł-
nosprawności, ale dość podobny-
mi problemami. Sporo przeszli, by 
zdobyć wykształcenie. Mają apetyt 
na życie i na pracę, nie mają jednak 
zaufania, że otoczenie i rynek pracy 
są gotowi na ich przyjęcie. Patrząc 
z perspektywy społeczno-ekono-
micznej, szkoda byłoby zmarnować 
ich potencjał, a ich bierność zawo-
dowa – nie opłacałaby się w zasadzie 
nikomu. Oboje – choć pełni obaw 
– wierzą, że będzie dobrze. —

RYNEK PRACY

Wynajem 

lokum w nowym 

budownictwie, 

gdzie dostępna 

będzie winda, 

wiąże się 

zazwyczaj 

z wyższym 

czynszem

Anna Rutz; fot. archiwum RED
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  Towarzystwo Osób Nie-
słyszących „TON” chcąc zwiększyć 
szanse osób niesłyszących na otwar-
tym rynku pracy wprowadziło do swo-
jego projektu szkolenia. Beneficjenci 
projektu „Warsztaty pracy – aktywi-
zacja osób niesłyszących” korzystają 
z atrakcyjnych metod podwyższa-
nia kwalifikacji zawodowych, które 
wzmacniają ich potencjał na rynku 
pracy. W ramach projektu przygoto-
wano dla nich warsztaty szkoleniowe 
z obsługi komputera i urządzeń biu-
rowych, oraz z fotografii zawodowej.

Szkolenie z zakresu obsługi kom-
putera ma za zadanie podwyższyć 
umiejętności beneficjenta w zakresie 
obsługi komputera, podstawowych 
programów operacyjnych, obsługi 
skrzynki mailowej i urządzeń biuro-

wych takich jak: drukarka, fax, skaner. 
Wzrost umiejętności w tym zakresie 
z pewnością przyczynia się do uzy-
skania przez niektóre osoby zatrudnie-
nia na otwartym rynku pracy, pomaga 
również w życiu społecznym, ponie-
waż dzięki dostępności nowocze-
snych rozwiązań osoby głuche mogą 
korzystać z nich w trakcie komuni-
kacji, oraz w dostępie do informacji. 
W trakcie zajęć przeprowadzono testy 
umiejętności komputerowych, spraw-
dzając poszczególne obszary wiedzy. 
Uczestnicy projektu uczą się krok po 
kroku wybranych programów i apli-
kacji, w tym zwłaszcza pakietu biuro-
wego, a także jego obsługi. W ramach 
utrwalenia treści realizowanych w ra-
mach zajęć, zleca się uczestnikom 
zadania domowe, które są ważnym 
elementem w trakcie całego procesu 

dydaktycznego. Beneficjenci uczą się 
także poszukiwania i odczytywania 
informacji na stronach internetowych, 
także w obszarze własnego systemu. 
Zajęcia przyczyniają się do znacznego 
przyrostu umiejętności, co koreluje, 
jako czynnik wzmacniający, z wysoką 
frekwencją. 

Drugim szkoleniem zorganizowa-
nym w ramach projektu są szkolenia 
z zakresu fotografii zawodowej. To 
podzadanie jest przez beneficjentów 
szczególnie oczekiwane, ponieważ 
osoby niesłyszące mają zamiłowanie 
do robienia zdjęć, które pozwalają im 
wyrażać siebie w sposób niezabu-
rzony i wolny od barier komunikacyj-
nych, ponieważ to przede wszystkim 
poprzez zmysł wzroku postrzegają 
otaczający ich świat. Praca fotografa 
to marzenie nie jednego uczestnika. 
Do każdego uczestnika warsztatów 
podchodzi się indywidualnie, tak, aby 
cały materiał był dla niego dostępny. 
Podczas wszystkich zajęć obecny 
jest tłumacz języka migowego, który 
dokładnie przekazuje wiedzę w spo-
sób zrozumiały dla osób niesłyszą-
cych. Wspólna grupowa praca na 
warsztatach oraz poznawanie ko-
lejnych stopni wiedzy fotograficznej 
pozwala osobom niesłyszącym stać 
się bardziej pewnym siebie i swojej 

SZKOLENIA

Na przekór 
stereotypom

Stereotypy powodują, że osoba niesłysząca 
musi udowadniać swą wartość, czasem 
zmuszona jest zmieniać i podnosić kwalifikacje.

EUNIKA LECH
TOWARZYSTWO OSÓB NIESŁYSZĄCYCH „TON”
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wartości. Również możliwość komu-
nikacji interpersonalnej ulega zmianie 
w miarę postępujących kolejnych za-
jęć. Zwielokrotnienie ćwiczeń wyko-
nywanych w grupach organizowane 
jest tak, aby wspólna praca nad da-
nym zagadnieniem była wartością 
nabytą i procentującą w dalszym ich 
życiu – w szczególności w próbach 
znalezienia pracy i jej utrzymania. Na 
warsztatach tworzą się więzi pomię-
dzy poszczególnymi uczestnikami. 
Osoby na początku zamknięte w so-
bie, stojące na uboczu stają się po-
woli bardziej otwarte i zaangażowane 
żywo w działania wspólne dla całej 
grupy podczas realizowania kolejnych 
fotograficznych zadań. Im bardziej 
postępują w poznawaniu tajników 
zawodowej fotografii, tym bardziej 
są otwarte, żądne wiedzy i z większą 
łatwością przyjmują wiedzę i pokonują 
napotykane trudności. W ramach cy-
klu zajęć fotograficznych uczestnicy 
zdobywają konkretną wiedzę dot. 
specyfikacji sprzętu fotograficznego, 
z uwzględnieniem podziału na sprzęt 
analogowy i cyfrowy. Beneficjenci 
dowiadują się o tym jak działają wy-
mienione wcześniej rodzaje aparatów 
fotograficznych a także, jakie jest ich 
zastosowanie w pracy fotografa pro-
fesjonalisty oraz fotografa amatora. 
W czasie zajęć ważnym elementem 
i kluczem do przyrostu umiejętności 
uczestników są ćwiczenia podnoszą-
ce poziom umiejętności manualnych 
posługiwania się aparatem. Ćwiczy 
się percepcję postrzegania światła 
w dwóch typach zdjęć. Uczestnicy 
uczą się tworzyć fotografię portreto-
wą, krajobrazową, przyrodniczą, foto-
reportaż, zdjęcia ruchu, pokazów mul-
timedialnych, wystawiania własnych 
fotografii a także użycia m.in. takich 
efektów jak: panoramowanie, pozor-
nej ostrości (pól ostrości i nieostro-
ści), kadrowania, obróbki globalnej, 
strefowej i fragmentarycznej, ciemni, 
perspektyw (żabia i ptasia), narzę-
dzi korekcji-retuszu (maski, warstwy 
pędzle cyfrowe), konwersji obrazu 
kolorowego na skale szarości, efekty 
ruchu i rozmycia a także selekcji (po-
stprocesing). Beneficjenci warsztatów 

mogą zarówno pracować na własnym 
sprzęcie jak i korzystać z bardziej pro-
fesjonalnego wypożyczonego na czas 
zajęć zestawu fotograficznego prowa-
dzącego. Zróżnicowana forma warsz-
tatów, prezentacje, wykłady, zajęcia 
plenerowe, ćwiczenia, a także sama 
osoba prowadzącego (profesjonalne-
go fotografa wyróżnianego nagrodami 
w Polsce i za granicą Marka Lapisa) 
tworzy zajęcia bardzo interesującymi 
dla uczestników.

Realizacja zadania wpłynęła na funk-
cjonowanie zawodowo-społeczne 
osób głuchych bardzo korzystnie. 
W okresie od 2006 do 2014 roku 
zatrudnienie uzyskało blisko 240 
osób. Znaczna ich część utrzymała 
zatrudnienie. Duża skuteczność pro-
jektu została w roku 2011 doceniona 
przez kapitułę konkursu „Lodołama-
cze”, gdzie stowarzyszenie otrzymało 
nagrodę Lodołamacza Specjalnego.
Eunika Lech – Towarzystwo Osób 
Niesłyszących TON —

SZKOLENIA

Wynajem 

lokum w nowym 

budownictwie, 

gdzie dostępna 

będzie winda, 

wiąże się 

zazwyczaj 

z wyższym 

czynszem

Pani 
Gertruda Pater; 

fot. archwium 
autorki
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SZKOLENIA

Pani Gertruda 
Pater, Pan Jan 

Szymankiewicz, 
Pan Janusz 

Kuncewicz; fot. 
archwium 

autorki
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SZKOLENIA

Pani Krystyna 
Sikorska, 
tłumaczka 
Katarzyna 
Wróbel, 
Pani Ewa 
Bokszczanin, 
Pan Jan 
Szymankiewicz; 
fot. archwium 
autorki
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Dobra
Kawiarnia,
a system zły

WYWIAD

Agnieszka Frankowska; fot. Marcin Halicki
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 Marcin Halicki: jak to 
wszystko z Dobrą się zaczęło?
Agnieszka Frankowska: Przygoda 
zaczęła się jakieś trzy lata temu, o ile 
pamięć mnie nie myli (śmiech). Ale 
jako „Dobra Kawiarnia” działamy od 
przeszło roku. Dokładnie 2 lipca mie-
liśmy „małą” uroczystość – pierwsze 
urodziny. Myślę, że naprawdę było co 
świętować.

Jednak początki, jeszcze w fazie po-
mysłu, były trudne. Motorem działania, 
które rozpoczęłam była zwyczajna nie-
moc. Pomyśleliśmy z Dominikiem Mar-
szałkiem (ojcem chrzestnym przedsię-
wzięcia – przyp.red.), że dopóki mamy 
siłę, musimy zrobić coś sensownego 
w swoim życiu, żeby pokonać kieł-
kujące w nas poczucie zawodowego 
wypalenia. Moja praca w charakterze 
asystentki pracy w WTZ dawała efekty 
tylko na krótką metę. Najczęściej były 
to praktyki osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną u pracodawców na 
otwartym rynku pracy. Niestety, nie 
kończyły się one zatrudnieniem u da-
nego pracodawcy. Było to dal mnie 
niezwykle frustrujące: nie mogłam nic 
zrobić, żeby dać moim podopiecznym, 
uczestnikom WTZ perspektywę zmia-
ny. Natomiast Dominik, wcześniej pra-
cujący m.in. w Stowarzyszeniu Na Tak,  
zaraził się pomysłem na otworzenie 
takiej kawiarni przebywając i pracując 
w Szkocji. Mieliśmy szczęście spotkać 
się w projekcie „Innowacje dla WTZ” 
realizowanym przez Stowarzyszenie 
na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. Po 
jakimś czasie okazało się, że nasza de-
terminacja doprowadziła do sytuacji, 
że krok po kroku, wspólnie, zaczęli-
śmy wypracowywać pomysł na Dobrą 
Kawiarnię. 

Jednak nie pracujecie tutaj sami…
Dokładnie. Nigdy nie chciałam wy-
chodzić poza sferę, w której do tej 
pory pracowałam, czyli poza środo-
wisko osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. Zresztą, na szczęście, 
podobnie myślał Dominik. Aktualnie 
wszyscy pracownicy Dobrej, a mówię 
tu o osobach z niepełnosprawnościa-
mi, wywodzą się z warsztatów terapii 

zajęciowej. Jednak w kontekście ko-
lejnego naszego lokalu, do którego 
prowadzimy teraz nabór, bierzemy 
też pod uwagę osoby spoza WTZ
-ów. Zresztą, na podstawie naszych 
doświadczeń, choćby wizyt w podob-
nych miejscach za granicą, okazuje 
się, że optymalnym modelem zatrud-
nienia w przedsiębiorstwie społecz-
nym jest taki, gdzie np. obok osoby 
chorującej na cukrzycę, pracuje osoba 
z niepełnosprawnością intelektualną, 
a obok osoba z dysfunkcją narządów 
ruchu, poruszająca się na wózku. Tacy 

pracownicy w różnych miejscach się 
dopełniają, niwelując deficyty.

Dobra jest przedsięwzięciem, które 
nie mogłoby zaistnieć na rynku bez 
konkretnego wsparcia. Nie ukry-
wajmy – w tym momencie stano-
wicie wzór do naśladowania, jeste-
ście punktem odniesienia dla wielu 
pomysłodawców w różnych czę-
ściach kraju, myślących o otwar-
ciu przedsiębiorstwa społeczne-
go. Skąd przyszła dla Was pomoc? 
Przecież praca nad Dobrą trwała…

…2 lata. Na pewno mogę poradzić 
jedno – myśląc o podobnej inicjaty-
wie, nie rzucajmy od razu etatu w in-
nym miejscu! W naszym przypadku 
wyglądało to ta: cały czas byliśmy 
zatrudnieni na etatach w stowarzy-
szeniach, a dodatkowo pracowaliśmy 
nad Dobrą.

Bardzo duże wsparcie, przede wszyst-
kim merytoryczne,  otrzymaliśmy od 
wspomnianego wcześniej Stowarzy-
szenia na Rzecz Spółdzielni Socjal-
nych. Bardzo duży zastrzyk energii dały 

nam wyjazdy studyjnie do zachodniej 
Europy, gdzie z bliska mogliśmy pod-
patrzeć na czym polega prawdziwa 
inkluzja społeczna osób z niepełno-
sprawnością intelektualną.

Niestety, nadal nie mieliśmy fundu-
szy na realizację naszych planów – 
głównie przez brak odpowiedniego 
lokalu. Aby otrzymać dofinansowa-
nie musieliśmy spełnić szereg wy-
mogów, np. jednym z nich był brak 
barier architektonicznych w lokalu, 
poza tym (jak na kawiarnię przysta-

Agnieszka Frankowska

– terapeutka zajęciowa, od lat kojarzona 

z Warsztatem Terapii Zajęciowej 

„Przyjaciele”, prowadzonym przez 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną. 

„Matka chrzestna” Dobrej Kawiarni, jednej 

z pierwszych w Polsce, w której pracują osoby 

z niepełnosprawnością intelektualną.

WYWIAD
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ło) miał być w atrakcyjnej lokalizacji. 
I oczywiście koszty lokalu musiały 
być na odpowiednio niskim pozio-
mie. Te warunki zdecydowanie wy-
dłużyły nam całe przedsięwzięcie. 
Na szczęście udało nam się przy-
stąpić do projektu prowadzonego 
przez Fundację Pomocy Wzajem-
nej „Barka”, i dzięki temu udało 
nam się pozyskać odpowiedni lo-
kal, w którym obecnie funkcjonuje 
Dobra. Następnie przygotowaliśmy 
biznes plan pod wybraną lokalizację 
i uzyskaliśmy 100 tysięcy złotych na 
utworzenie kawiarni. Od razu zazna-
czę, że to naprawdę nie były wielkie 
pieniądze na planowane przez nas 
przedsięwzięcie, zwłaszcza w lokalu 
na początku zupełnie nie przysto-
sowanym do potrzeb gastronomii. 
Remont się przedłużał, pochłaniając 
dodatkowe koszty, co na pewno nie 
sprzyjało powodzeniu finansowemu 
przedsiębiorstwa.

Patrząc z perspektywy czasu, moż-
na odnieść wrażenie, że dokonali-
ście niemożliwego: udało wam się 
zaktywizować zawodowo uczestni-
ków warsztatów terapii zajęciowej.
Zgadza się! Oczywiście nie byłoby to 
możliwe bez projektów stawiających 
na innowacje społeczne, realizowa-
nych przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Spółdzielni Socjalnych. Za moment 
rusza kolejny, w którym, mam nadzie-
ję, także będziemy uczestniczyć. Bo 
bez innowacyjnego podejścia nie 
możemy mówić o szansie na rehabi-
litację zawodową uczestników WTZ
-ów. Duży problem tkwi w otoczeniu 
społecznym – w samych terapeutach 
zajęciowych, rodzicach, opiekunach, 
a także w samych osobach z niepeł-
nosprawnościami. Jednak akurat 
w ich przypadku trzeba powiedzieć, 
że oni/one najbardziej chcą iść do 
pracy.

No właśnie – w jaki sposób można 
tę sytuację zmienić? 
Zmieniać świat można przez dobry 
przykład. Dobra może być, ba, na-
wet już jest takim przykładem, że da 
się aktywizować zawodowo grupę 

społeczną do tej pory szczególnie 
wykluczoną z rynku pracy – mówię 
tutaj oczywiście o osobach z niepeł-
nosprawnością intelektualną. Jeżeli 
ktoś mówi, że się nie da, to zapra-
szam na Nowowiejskiego 15 w Po-
znaniu. Oczywiście, to jest trudna 
zmiana, wywracająca wielu ludziom 
podejście do życia, jego filozofię na 
drugą stronę. Powiem więcej – to sys-
tem rehabilitacji, który teraz funkcjo-
nuje, jest zły. W warsztatach terapii 
zajęciowej przez wiele lat pracują te 
same osoby i one nie do końca chcą 
takiej zmiany, o jakiej ja często mówię. 
Dochodzi do tego wypalenie zawodo-
we, które w zawodzie terapeuty zaję-
ciowego jest powszechne. Z drugiej 
strony trudno się temu dziwić, skoro 
w wielu warsztatach uczestnicy z nie-
pełnosprawnościami przebywają na-
wet 17 lat. Moim zdaniem dobrze by 
było, gdyby po intensywnej, choćby 
3 letniej pracy, uczestnik przechodził 
etap weryfikacji i byłby kierowany na 
otwarty rynek pracy lub tzw. chro-
niony, czy też wspierany, jak choćby 
w spółdzielni socjalnej czy zakładzie 
aktywizacji zawodowej. 

Agnieszko, czy dostrzegasz jed-
nak w środowisku WTZ chęć takiej 
zmiany?
W tym momencie widzę bardziej 
obawę o możliwość wprowadzenia 
zmiany w systemie wsparcia niż chęć 
jej wprowadzenia. Zarówno wśród 
rodziców/opiekunów, jak i kadry pra-
cowników warsztatów. Rodzicom 
szczerze się jednak nie dziwię – oni 
nie wiedzą, co ich czeka.  Wsparcie 
jakie otrzymują od państwa jest tak 
mało przewidywalne w tym kraju, że 
istnieje duża obawa przed podjęciem 
ryzyka.

Macie za sobą kilka lat ciężkiej pra-
cy, przy tworzeniu i prowadzeniu 
przedsiębiorstwa społecznego. Czy 
jest to efektywne narzędzie aktywi-
zacji zawodowej osób z niepełno-
sprawnościami?
Tak. Zdecydowanie. Być może czyta-
ją nas osoby, które zastanawiają się 
nad założeniem spółdzielni socjalnej.  

Jeżeli mogę coś rekomendować to 
formę spółdzielni/przedsiębiorstwa 
osób prawnych (choćby stowarzy-
szeń, fundacji, jednostek samorządu 
terytorialnego), a nie osób fizycznych. 
Jest to forma o wiele bezpieczniejsza. 
Będąc na tym etapie działalności trud-
no mi wyobrazić sobie prowadzenie 
tej działalności przez osoby indywi-
dualne, pracowników.

Wspominałaś wcześniej o posze-
rzaniu działalności. Uchylisz na-
szym czytelnikom rąbka tajemnicy?
Dobra Kawiarnia (póki co), nie ge-
neruje zysków. Przede wszystkim 
lokal, w którym teraz prowadzimy 
działalność jest za mały. Zależy nam 
na sytuacji, w której nie trzeba będzie 
do Dobrej dokładać, po prostu żeby 
wyszła na tzw. zero. Mam nadzieję, że 
nam się to uda. Szukamy kolejnych 
możliwości finansowania przedsię-
biorstwa. Udało nam się pozyskać 
dwóch inwestorów, którzy chcą 
otworzyć z naszą ekipą nowy lokal 
– „Dobra i Wino”. Będzie to miejsce 
trochę inne niż Dobra Kawiarnia, która 
jest miejscem o fajnym charakterze, 
takim prospołecznym, bardziej nasta-
wionym na ludzi niż na zysk. W plano-
wanej lokalizacji skupimy się jednak 
na aspekcie ekonomicznym, oczywi-
ście w dobrym tego słowa znaczeniu. 
Już teraz mogę zaprosić wszystkich 
na otwarcie, które planujemy na ko-
niec roku. Nowa lokalizacja to ul. Za 
Bramką w Poznaniu, nieopodal Placu 
Kolegiackiego. Poza tym bardzo in-
tensywnie myślimy o… piekarni. Tam 
pracę znaleźliby pracownicy z niepeł-
nosprawnością intelektualną. Jest to 
prosta praca, oparta na konkretnych 
zasadach i właśnie tam wielu uczest-
ników WTZ miałoby możliwość się 
sprawdzić. W tym momencie szuka-
my lokalu na piekarnię.

Trzymamy kciuki za powodzenie 
wszystkich ambitnych planów. 
Dziękuję bardzo za rozmowę i do 
zobaczenia!

Rozmawiał
MARCIN HALICKI 

WYWIAD
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AKTYWIZACJA ZAWODOWA

Skorzystaj ze wsparcia Inkubatora Innowacji Społecznych 
„Małe Wielkie Zmiany”. Innowatorom społecznym zapew-
niamy bezpłatny dostęp do mentorów i specjalistów, granty 
na rozwój koncepcji, możliwość udziału w inspirujących 
warsztatach i poznania ciekawych ludzi. Innowatorzy chcą-
cy przetestować swoje nowatorskie pomysły w obszarze 
aktywizacji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy 
mogą zdobyć grant średniej wysokości 43 000 zł.

Szansa dla nowatorskich 
pomysłów
Inkubator ma za cel stworzenie i rozwój nowatorskich roz-
wiązań, które skutecznie pomogą osobom z trudnościami 
na rynku pracy.

W ramach projektu zapewnimy specjalistyczne wsparcie 60 
koncepcji, z których połowa otrzyma granty na półroczne 
testy. Chcemy docelowo znaleźć rozwiązania, które przy-
niosą systemową zmianę w całym kraju. 

W tej chwili trwa I tura naboru zgłoszeń. Osoby fizyczne, 
podmioty prawne i grupy nieformalne mogą zgłosić chęć 
aplikowania o grant do 3 listopada br. Wystarczy opisać 
swoje doświadczenie we wdrażaniu przedsięwzięć spo-
łecznych, problem, który chcesz rozwiązać dzięki innowacji 

oraz motywację. Formularz wraz z instrukcją dostępny 
jest na naszej stronie internetowej: spoldzielnie.org/aplikuj
Kolejna tura naboru zostanie ogłoszona na początku 2017 
roku i potrwa do 5 lutego 2017 roku.

Wszystkie szczegóły na temat projektu: dokumenty i for-
mularze, terminy i etapy wsparcia, dostępne są na stronie 
internetowej: spoldzielnie.org/innowacje

Projekt „Małe Wielkie Zmiany – sieć rozwoju innowacji 
społecznych” jest realizowany przez Stowarzyszenie Na 
Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z PwC Pol-
ska Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój. RED

Małe wielkie
zmiany
Zaproszenie do tworzenia innowacji

Zastanawiasz się jak można sprawniej przygotowywać ludzi 
do pracy? Widzisz nierozwiązane problemy pojawiające się podczas 
aktywizacji osób bezrobotnych? Obserwujesz bariery, które 
utrudniają jakiejś konkretnej grupie osób znalezienie i utrzymanie 
pracy? Zapraszamy do aplikowania o granty na testowanie nowych 
rozwiązań usprawniających aktywizację zawodową! 

Kontakt w sprawie projektu:

Malwina Pokrywka,
malwina@spoldzielnie.org 

Tadeusz Mirski,
tadeusz.mirski@spoldzielnie.org 

tel. 61 887 11 66,
tel. kom. 603 388 876
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II Kongres Osób
z Niepełnosprawnościami
– chcę więcej!
MARCIN HALICKI

SPOTKANIA

Już dawno nie spotkałem się z takim sukcesem 
frekwencyjnym, jaki towarzyszył II Kongresowi Osób 
z Niepełnosprawnościami, który 20 września odbył się 
w Warszawie. Chociaż – czy naprawdę powinno  kogoś 
dziwić to, że kilkaset osób, raz w roku, ma ochotę 
posłuchać, podyskutować, a często wyrazić swoje 
zdanie na temat systemu rehabilitacji i wsparcia osób 
z niepełnosprawnościami w naszym kraju?

fot. Organizatorzy Kongresu (6)
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II Kongres Osób
z Niepełnosprawnościami
– chcę więcej!  Pobudka o 4 nad ra-

nem? Brrrr… Jednak okazja była 
wyjątkowa – wspólny wyjazd przed-
stawicieli poznańskich organizacji 
działających na rzecz osób z niepeł-
nosprawnościami na branżowy kon-
gres, nie zdarza się codziennie. 

Na szczęście po drodze do stolicy 
było trochę czasu na nadrobienie 
deficytu snu, dzięki czemu wysiedli-
śmy przed budynkiem Wyższej Szkoły 
Psychologii Społecznej pełni sił i za-
pału do wytężonej kongresowej pracy.

Tłum przed salą, tłum na sali. Takie 
były pierwsze wrażenia. To dobrze – 
pomyślałem.

W końcu, po wielu miesiącach re-
gionalnych konwentów, podczas 
których grono zainteresowanych 
przygotowywało tematy na kongre-
sowe panele dyskusyjne. Poza tym, 
w tej niezbyt pojemnej auli dotarło do 
mnie, jak wielkie jest zapotrzebowa-
nie na podobne spotkania – zarówno 
w kontekście spotkania znajomych 
z całego kraju, ale przede wszystkim 
rozmowy nad propozycjami zmian 
systemowych w szeroko rozumianej 
rehabilitacji  osób z niepełnospraw-
nościami. Kilka razy usłyszałem z ust 
samych osób z różnymi dysfunkcja-
mi, uczestniczących w spotkaniu 
znajome hasło: „Nic o nas bez nas”. 
Dało się takie nastawienie wyczuć 
także podczas panelu dyskusyjne-
go, w którym miałem okazję uczest-
niczyć, dotyczącego aktywizacji 

zawodowej. Mimo, że chwilami nie 
zgadzałem się z tezami prowadzą-
cego spotkanie Jacka Zadrożnego, 
np. w kwestii dobrowolnej rezygnacji 
z uprawnień pracowników z niepeł-
nosprawnościami, to kilka wystąpień 
osób z niepełnosprawnościami, opo-
wiadających o swoich doświadcze-
niach w pracy, pokazało złożoność 
i istotność tematu. Na pewno nie da 
się wypracować wspólnych rozwią-
zań i przedstawić propozycji zwią-
zanych ze zmianami systemowymi 
w przeciągu 90 min. Bo tyle trwały 
sesje tematyczne. Była to bardziej 
okazja do zaprezentowania przez 
kilka osób swoich refleksji, pomy-
słów, czasem żalów na zły system. 
Kolejka do mikrofonu z minuty na 
minutę się powiększała, większość 
chętnych niestety nie zabrała głosu, 
z powodu braku czasu. Mam nadzie-
ję, że będzie do tego okazja na kolej-
nych regionalnych spotkaniach. Być 
może właśnie podczas mniejszych 
spotkań uda się poruszyć najistot-
niejsze kwestie, bo chyba jednak na 
samym Kongresie nie jest to odpo-
wiedni moment. 

Po zakończeniu spotkania, przynaj-
mniej u mnie powstał duży niedosyt. 
Przede wszystkim Kongres trwał za 
krótko – moim zdaniem powinien 
odbywać się w cyklu dwudniowym, 
najlepiej od rana do wieczora. Łatwo 
powiedzieć - wiąże się to przecież 
z dużymi kosztami finansowymi. Być 
może udałoby się pozyskać środki 
finansowe na organizację wydarze-

nia – widzę tutaj zarówno możliwość 
partycypacji ze strony samorządu, 
ale także (zwłaszcza w perspektywie 
warszawskiej) administracji centralnej. 
Jest to do zrobienia, i to bez utraty 
niezależności organizatorów.

Do tematu będziemy na pewno wra-
cać, zarówno na łamach Kuriera, jak 
i na posiedzeniach Komisji Dialogu 
Obywatelskiego przy Pełnomocniku 
Prezydenta Miasta ds. Osób Niepeł-
nosprawnych.

No właśnie - sam wyjazd do Warsza-
wy nie byłby możliwy bez osobistego 
zaangażowania Pani Pełnomocnik 
Doroty Potejko, a także pomocnej 
ekipy Wydziału Zdrowia i Spraw Spo-
łecznych UM Poznania. Wielkie dzięki!

Wszystkie informacje o kongresie,  
w tym program, materiały pokonfe-
rencyjne, itp., dostępne są na stronie 
www.konwencja.org

SPOTKANIA
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SPOTKANIA

Adam Bodnar, 
Rzecznik Praw 
Obywatelskich 

– Honorowy 
Patron Kongresu

Jedna z wielu sesji 
tematycznych, 

odbywających się 
podczas Kongresu
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SPOTKANIA

Piotr Kowalski 
oraz Anna Rutz, 
prowadzący 
główną część 
warszawskiego 
spotkania
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 Aktualnie mieszkają razem, co pozwoliło wpro-
wadzić w życie pewne rozwiązania ułatwiające osobom na 
wózku normalne funkcjonowanie. Ich znajomi z niepełno-
sprawnościami i przyjaciele namawiali ich niejednokrotnie 
by podzieli się swoim doświadczeniem życiowym z inny-
mi. I tak ulegając im stworzyli portal dla osób na wózkach 
wózkowicze.pl. Można na nim znaleźć szereg przydatnych 
informacji na temat transportu, barier architektonicznych 
czy wydarzeń. Informowanie jednak to było za mało.

W 2014 roku przeprowadzili „Spacer z wózkowiczami”, 
w którym uczestniczyli kandydaci na prezydenta mia-
sta Poznania. Trasę z Placu Wolności na Stary Rynek 
pokonał na wózku m.in. obecny Prezydent Poznania 
Jacek Jaśkowiak i jego dwaj zastępcy.

Rok później, jeszcze jako portal zorganizowali projekt 
„Włącz Świadomość” w którym namawiali właścicieli 
lokali gastronomicznych by udostępniali je osobom na 
wózkach poprzez zastosowanie np. składanych ramp. 
W ramach projektu odbyło się kilka spotkań w lokalach, 
jak m.in. czytanie wierszy osób niepełnosprawnych, 
rozgrywki w boccię czy mini koncert w restauracji.

Aby  rozszerzyć swoje działania wiosną tego roku założyli 
Fundację Wózkowicze, która zajmuje się integracją osób na 
wózkach oraz przełamywaniem stereotypów na ich temat.

Jednym z takich sposobów był projekt „Dużo Aktywnej 
Przyjemności” realizowany podczas tegorocznych wakacji. 

To wspaniały przykład zajęć gdzie mogą się integrować 
różne grupy społeczne. Sebastian jako jedyny instruktor 
metody Drums Alive na wózku, poprowadził zajęcia fit-
ness na siedząco. To zupełna nowość w Wielkopolsce, 
która została ciepło przyjęta przez uczestników. Mimo 
iż projekt obejmował 10 darmowych zajęć i już został 
zakończony Fundacja Wózkowicze planuje kontynuację 
zajęć.

Więcej informacji na temat metody Drums Alive znaj-
dziecie na stronie www.drumsalivepoznan.pl

Aktualności z działań Fundację Wózkowicze można 
znaleźć na www.facebook.com/wozkowiczepl i stronie 
www.fundacjawozkowicze.pl RED

Agnieszka Kubicka i Sebastian Mankiewicz poruszają się 
na wózkach i znają się od dziecka. Wspólnie spędzali czas 
i działali społecznie w różnych stowarzyszeniach. Przez jakiś 
czas Agnieszka była też przewodniczącą jednego z nich.

Na ośmiu 
kołach!

PIONIERZY
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 Jak wygląda to w praktyce?

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest:
– Dla osób fizycznych, którym w okresie roku 

poprzedzającego zostało przyznane świadczenie 
z pomocy społecznej na podstawie ustawy 
o pomocy społecznej,

– Dla młodzieży do 26. roku życia
– Dla seniorów, którzy ukończyli 65. lat.
– Dla kombatantów i weteranów.
– Dla osób uprawnionych do korzystania z Karty 

Dużej Rodziny.
– Dla każdego zagrożonego lub poszkodowanego:

– katastrofa naturalną,
– awarią techniczną,
– klęską żywiołową.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest 
w zakresie:
– prawa pracy,
– przygotowania do rozpoczęcia działalności 

gospodarczej,
– ubezpieczenia społecznego,
– spraw karnych,
– spraw administracyjnych,
– spraw cywilnych,
– spraw rodzinnych,
– prawa podatkowego z wyłączeniem spraw 

podatkowych związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:
– sporządzaniu projektu pisma o zwolnienie 

od kosztów sądowych lub ustanowienie 
pełnomocnika z urzędu,

– informacji o stanie prawnym i przysługujących 
uprawnieniach lub obowiązkach,

– wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego,
– pomocy w sporządzeniu projektu pisma 

z wyłączeniem pisma procesowego,
– sporządzeniu projektu pisma wszczynającego 

postępowanie sądowe lub sądowo - 
administracyjne.

Wgłębiając się w przedstawione wyżej zasady udzielania 
nieodpłatnej pomocy prawnej łatwo zauważyć, że usta-
wodawca w grupie osób uprawnionych do korzystania 
z nieodpłatnego poradnictwa prawnego nie uwzględnił 
osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Przecież nie 
każda osoba z orzeczoną niepełnosprawnością korzysta 
ze świadczeń z pomocy społecznej…

Cóż, możemy mieć nadzieję, że ustawodawca wkrótce 
znowelizuje wspomnianą ustawę i wśród uprawnionych 
znajdą się także osoby legitymujące się orzeczeniem 
o niepełnosprawności.

Poniżej znajdują się wykaz i adresy punktów nieodpłat-
nych porad prawnych w Poznaniu. W większości z nich 
nie jest wymagane wcześniejsza rejestracja na poradę 
prawną. RED 

Po pomoc 
prawną
Od początku 2016 roku na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej 
pomocy prawnej. Po latach oczekiwania, po donośnych głosach środowiska 
organizacji pozarządowych, apelach i publikacjach Rzecznika Praw 
Obywatelskich doczekaliśmy się ustawy, gwarantującej nieodpłatny dostęp 
do poradnictwa prawnego. 

DORADZTWO



jednostka 
organizacyjna 

adres podmiot prowadzący punkt 
nieodpłatnej pomocy prawnej 

godziny
urzędowania

Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie

ul.Cześnikowska 18/20 a
60-330 Poznań

Fundacja Taurus 7:30-11:30

Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie

ul.Cześnikowska 18/20 a
60-330 Poznań

Fundacja Taurus 11:30-15:30

Urząd Miasta Poznania ul. Matejki 50/6 a
60-770 Poznań

Polski Komitet Pomocy 
Społecznej Zarząd Okręgowy 
w Poznaniu.

15:30-19:30

Poznańskie Centrum 
Wspierania Organizacji 
Pozarządowych 
i Wolontariatu Centrum 
Bukowska

ul. Bukowska 27/29/7
60-501 Poznań

Wielkopolska Rada 
Koordynacyjna Związek 
Organizacji Pozarządowych 
i Wielkopolskie Forum 
Organizacji Osób 
z Niepełnosprawnościami

8:00-12:00

Poznańskie Centrum 
Wspierania Organizacji 
Pozarządowych 
i Wolontariatu Centrum 
Bukowska

ul. Bukowska 27/29/7
60-501 Poznań

Wielkopolska Rada 
Koordynacyjna Związek 
Organizacji Pozarządowych 
i Wielkopolskie Forum 
Organizacji Osób 
z Niepełnosprawnościami

12:00-16:00

Poznańskie Centrum 
Wspierania Organizacji 
Pozarządowych 
i Wolontariatu Centrum 
Bukowska

ul. Bukowska 27/29/2
60-501 Poznań

Wielkopolska Rada 
Koordynacyjna Związek 
Organizacji Pozarządowych 
i Wielkopolskie Forum 
Organizacji Osób 
z Niepełnosprawnościami

8:00-12:00

Poznańskie Centrum 
Wspierania Organizacji 
Pozarządowych 
i Wolontariatu Centrum 
Bukowska

ul. Bukowska 27/29/2
60-501 Poznań

Wielkopolska Rada 
Koordynacyjna Związek 
Organizacji Pozarządowych 
i Wielkopolskie Forum 
Organizacji Osób 
z Niepełnosprawnościami

12:00-16:00

Szkoła Podstawowa Nr 58 
im. J.Kukuczki w Poznaniu

ul. Ławica 3/10
60-186 Poznań

Fundacja Honeste Vivere 15:00-19:00

Zespół Szkół z Oddziałami 
Sportowymi nr 5

ul. Głuszyna 187
61-329 Poznań

Fundacja Honeste Vivere 16:00-20:00

Zespół Szkolno-
Przedszkolny nr 1 
w Poznaniu

os. Władysława Łokietka 104
61-616 Poznań

Fundacja Honeste Vivere 15:00-19:00
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jednostka 
organizacyjna 

adres podmiot prowadzący punkt 
nieodpłatnej pomocy prawnej 

godziny
urzędowania

Szkoła Podstawowa Nr 11 
w Poznaniu

os. Wichrowe Wzgórze 119/114
61-699 Poznań

Fundacja Honeste Vivere 14:00-18:00

Urząd Miasta Poznania ul. Matejki 50/212
60-770 Poznań

adwokat 7:30-11:30

Urząd Miasta Poznania ul. Matejki 50/212
60-770 Poznań

radca prawny 11:30-15:30

Urząd Miasta Poznania ul. Matejki 50/213
60-770 Poznań

radca prawny 7:30-11:30

Urząd Miasta Poznania ul. Matejki 50/213
60-770 Poznań

adwokat 11:30-15:30

Urząd Miasta Poznania ul. Matejki 50/1
60-770 Poznań

adwokat 17:00-21:00

Urząd Miasta Poznania ul. Matejki 50/2
60-770 Poznań

radca prawny 17:00-21:00

Urząd Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17/5
61-841 Poznań

radca prawny 18:00-20:00

Urząd Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17/5
61-841 Poznań

adwokat 16:00-18:00

Poznańskie Centrum 
Świadczeń

ul. Wszystkich Świętych 1/58
61-843 Poznań

adwokat 7:30-11:30

Urząd Miasta Poznania ul. Libelta 16/20/24
61-706 Poznań

radca prawny 7:30-11:30

Urząd Miasta Poznania ul. Libelta 16/20/24
61-706 Poznań

adwokat 11:30-15:30

Okręgowa Izba Radców 
Prawnych w Poznaniu

Chwaliszewo 69
61-105 Poznań

radca prawny "pn,śr,pt 9:00-
13:00
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Wydawca
Stowarzyszenie Przyjaciół
Niewidomych i Słabowidzących

Ogólnopolski Magazyn
Ośrodków Terapii Zajęciowej

relacje i fotorelacje z działań WTZ i ŚDS
prezentacja dorobku twórczego artystów z niepełnosprawnościami
artykuły przygotowane przez uczestników i kadrę placówek
integracja środowiska osób z niepełnosprawnościami
wydarzenia kulturalne

www.wotezet.pl
www.facebook.com/wotezet
e-mail: redakcja@wotezet.pl



mililudzie.pl


