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OD REDAKCJI

Dzień dobry!
Marzycie czasami? Na pewno… Zazwyczaj niezbyt chętnie dzielimy się
swoimi marzeniami, trzymamy je schowane głęboko w sercu, mają do nich dostęp
tylko najbliżsi, a czasem są one przeznaczone tylko dla nas. Zalegają nie naruszone
na dnie serca.
Podzielę się z Wami jednym z moich, może nie najskrytszych, ale jednak marzeń: otóż
jest nim MIASTO DOSTĘPNE.
To miejsce, w którym każdy mieszkaniec i każda mieszkanka czuje się pełnoprawnym
obywatelem i obywatelką. W którym każdy, bez względu na wiek czy poziom sprawności
korzysta ze wszystkich dóbr oferowanych przez Miasto. Gdzie projektując infrastrukturę, zarówno publiczną, jak i prywatną, bierze się pod uwagę każdego potencjalnego
użytkownika. To miasto, w którym mieszkańcy wykazują się empatią, w kontaktach
ze swoimi sąsiadami, bliższymi lub dalszymi. W końcu – to miejsce przyjazne w takim
samym stopniu dla małego dziecka, osoby starszej, chorej, z niepełnosprawnościami,
jak i sprawnej, w sile wieku.
Czy Poznań ma szansę na spełnienie tego marzenia? Czy stanie się MIASTEM DOSTĘPNYM? Co jakiś czas otrzymuję podobne pytania, także od osób z innych miast. Moje
odpowiedź zazwyczaj jest podobna - Poznań ma szansę stać się w pełni dostępny,
ale na razie takim miastem nie jest. I pewnie jeszcze sporo wody upłynie w Warcie,
zanim doczekamy się takiego stanu. Zależy to zarówno od lokalnych decydentów, ale
przede wszystkim od nas samych - mieszkańców tego pięknego miasta. Oczywiście,
wiąże się to z potencjalnymi kompromisami i zmianą przyzwyczajeń. Z włączeniem
w głowie opcji pt: „miasto należy także do innych”. Wiem, często to wyzwanie trudne
do wykonania, szczególnie w sytuacji, gdy społeczna rzeczywistość w naszym kraju
nie nastraja optymistycznie.
Jednak wierzę, że marzenia się spełniają.

MARCIN HALICKI

REDAKTOR NACZELNY
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W każdym człowieku
widziała dobro
21 czerwca 2017 roku odeszła od nas Pani Maria
Remiezowicz, od wielu lat Dyrektor Wydziału Zdrowia
i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.
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W takich chwilach smutek współgra z bezsilnością…
Maria Remiezowicz pracowała zawodowo od 1971 r. w jednostkach administracji publicznej. Przez
wiele lat pełniła funkcje kierownicze, w tym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie, jako
kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Opiekuna Społecznego, następnie dyrektor Wojewódzkiego
Zespołu Pomocy Społecznej w Koninie, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych w Wielkopolskim
Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.
W latach 1989-1990 była członkiem Zespołu ds. Reformy Pomocy Społecznej a następnie
pełnomocnikiem ds. reformy pomocy Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej w województwach kaliskim, konińskim i sieradzkim. W latach 1991-1994
działała jako Przewodnicząca Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Pracy i Polityki Socjalnej. Angażowała się w przedsięwzięcia ukierunkowane na wspieranie i unowocześnianie pracy
socjalnej na poziomie lokalnym. Od 2002 r. członek Zarządu i wiceprezes Wspólnoty Roboczej
Związków Organizacji Socjalnych WRZOS w Warszawie (od 2010 r. członek Rady Głównej). Od
2011 r. była członkiem Rady Ekspertów Społecznych EAPN. Od 2002 r. zajmowała stanowisko
dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.
W trakcie kariery zawodowej w Urzędzie Miasta Poznania jej praca była wielokrotnie doceniana
i nagradzana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Urząd Wojewódzki oraz poznański
Magistrat, m.in. za duże zaangażowanie, jako kierownika zespołu ds. opieki medycznej i ratownictwa, w przygotowanie Miasta Poznania do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012,
ale także za realizację zróżnicowanych projektów unijnych, dotyczących polityki zdrowotnej
i społecznej oraz podejmowanie działań na rzecz promocji i profilaktyki zdrowia, edukacji
zdrowotnej oraz zabezpieczenia potrzeb socjalnych mieszkańców. Zainicjowała i wdrożyła
efektywną współpracę z organizacjami pozarządowymi. Z ogromnym zaangażowaniem koordynowała prace nad licznymi programami ukierunkowanymi na poprawę jakości życia najbardziej
potrzebujących mieszkańców miasta, tj. rozwój systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,
rozwój usług w dziennych placówkach dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami, powołanie
Centrum Inicjatyw Senioralnych, rozwój działań profilaktyki zdrowotnej, szczepień i programów
prozdrowotnych. Koordynowała prace związane z wieloma inwestycjami w miejskich jednostkach zdrowia i pomocy społecznej, takich jak: budowę szpitala zakaźnego, modernizacje i doposażenie miejskich szpitali, budowę i standaryzację domów pomocy społecznej i placówek
opiekuńczo-wychowawczych, czy modernizację żłobków.
Jako dyrektor wydziału inspirowała, wspierała, dodawała otuchy, namawiała do kreatywnego
myślenia i dyskusji z mieszkańcami na temat ich potrzeb, budowała porozumienia i łagodziła
trudne sytuacje, zawsze w każdym człowieku widziała dobro i chęć poprawy.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

RED
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Miasto dostępne.
Pomoc dostępna?
STANISŁAWA PIOTROWSKA

Poznań otrzymując od Komisji Europejskiej nagrodę Access City
Awards 2014, zostało wyróżnione, jako jedno z trzech europejskich
miast najbardziej przyjaznych osobom z niepełnosprawnościami
oraz osobom starszym.

Dostępność miasta
w tym zakresie jest rozumiana bardzo szeroko – oprócz uwarunkowań infrastrukturalnych, ważne jest
zapewnienie pełnego uczestnictwa
w życiu miasta, również poprzez ułatwienie poruszania się w miejskiej
przestrzeni oraz umożliwienie jak
najpełniejszego dostępu do wszelkich dóbr i usług1.
Wtóruje temu koncepcja tzw. projektowania uniwersalnego (universal design)2, które wyznacza nurt
myślenia m. in. o miejskiej przestrzeni oparty na empatii i partycypacji. To sposób kreowania przestrzeni miasta – wspólnotowego,
ukierunkowanego na korzystających z niej ludzi3. Przecież przestrzeń miasta również może stać
się reprezentacją społecznego wykluczenia Innego – reprezentacją,
ponieważ wykluczenie zaczyna się
w naszych głowach4.
6
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Miasto to ludzie

Oczywiście miasto jest przestrzenią fizyczną, w której na co dzień
funkcjonujemy – przechodząc przez
ulicę, robiąc zakupy w centrum
handlowym, jadąc tramwajem itd.
Ale miasto jest przede wszystkim
przestrzenią, w ramach której funkcjonują i zamieszkują ludzie. Będąc więc skupiskiem ludzi tworzy
przestrzeń społeczną, jak dzieje się
zawsze kiedy wchodzą oni ze sobą
w kontakt5. Pytanie więc, w jaki sposób dostępność w mieście ujawnia
się w ramach relacji między nami
– mieszkańcami Poznania? Czy jesteśmy dostępni do pomocy tym,
którzy jej potrzebują? Czy w ogóle
umiemy pomagać? Historia, którą
opowiedział mi jeden z Poznaniaków
od lat poruszający się po mieście
będąc osobą niewidomą, pokazuje
że choć nie jest z tą pomocą tak
źle, to nie do końca potrafimy jej
udzielać:
Dzisiaj ludzie już bardziej wiedzą
jak pomagać niż jeszcze kilka,
kilkanaście lat temu. Powoli
rozwija się ta świadomość, że to
tak delikatnie trzeba. Bo widzi
Pani, naprawdę trzeba uważać
jak się pomaga. Kiedyś kolega
z pracy przychodzi i mówi, że ma
takie straszne podbite oko. Ja
się pytam: „Co się stało?” A on:
„Wiesz no facet na ulicy chciał mi
pomóc przejść przez ulicę. Wziął
mnie pod pachę i prowadził,
a przede mną słup – on wyminął,
a o mnie nie pomyślał, że ja nie
zauważę tego słupa.

Trzeba umieć
pomagać

W rozmowach z osobami z niepełnosprawnościami takie historie
nie są rzadkością. Najczęściej kiedy pytam o to, co jest problemem
w codziennych sytuacjach pomocy w przestrzeni miasta pojawia się
kilka kwestii. Po pierwsze to brak
nr 1(3), 2017

uważności na obecność osób niepełnosprawnych – m. in. parkowanie aut na miejscach dla nich zarezerwowanych, zajmowanie miejsc
w tramwaju przeznaczonych dla
„wózkowiczów” – w efekcie muszą
oni domagać się tych przestrzeni,
które zostały dla nich przeznaczone, by ułatwić poruszanie się
w mieście. Po drugie niedostrzeganie w tłumie, powodujące strach
przed stratowaniem, czy bolesną
wywrotką. Kolejną bolączką jest
nieumiejętność pomocy. Przede
wszystkim gwałtowność, to dlatego
często słyszę, że niektórzy próbują
przenosić ich jak worek ziemniaków, albo taczkę:
Ludzie chwytają za te rączki od
wózka i jak taczkę mnie przewożą
– no i wtedy muszę krzyczeć: „Nie,
nie, nie tak!” I czasami zdarza mi
się unosić głos, ale to dlatego,
że już lecę na ziemię i muszę się
ratować jakoś.
Jaka dla nas rada? „Po pierwsze
trzeba pytać jak pomóc, a po drugie
słuchać i starać się zrobić to tak, jak
o to proszę”.

Dlaczego boimy
się pomagać?

Co w nas „pełnosprawnych” buduje barierę obaw w pomaganiu?
To obawa przed zrobieniem komuś
krzywdy. Obawa przed stanięciem
w sytuacji, w której nie damy sobie rady. Obawa przed konfrontacją
z sytuacją dla nas nieznaną i zaskoczenia zachowaniem, którego się nie
spodziewaliśmy. Ich źródło często
tkwi w tym, że wielu z nas nigdy nie
spotkało się z sytuacją pomocy osobie niepełnosprawnej, a często nawet nigdy takiej osoby nie poznało.
Powodem jest też łamanie ogólnie
przyjętych norm zachowania, które
gdzieś tkwią w naszych głowach.
To powoduje poczucie konsternacji, co obrazuje opowieść jednego
z gimnazjalistów:

Miałem kiedyś taką sytuację,
kiedy grałem na jakimś turnieju
piłki nożnej i w przeciwnej
drużynie grał chłopak, który nie
miał prawej ręki. Wiadomo, jest
ten zwyczaj, że się podaje rękę
przeciwnikowi przed meczem.
To był dla mnie bardzo trudny
moment, kiedy odruchowo
podałem mu prawą rękę i była
chwila takiego… “ups!” – wtedy
szybko podałem mu lewą rękę
i już wszystko było ok.
Wszyscy zatem musimy się uczyć –
prosić o pomoc, udzielać jej, tak by
sytuacje pomocy, które często są
nam obce i powodują strach, wpisały się w kanon norm. Co najważniejsze wszyscy musimy uczyć się
rozumieć siebie nawzajem – swoje
strachy i lęki. To będzie dopełnieniem życia w mieście, które w jeszcze pełniejszy sposób stanie się
otwarte i dostępne dla wszystkich.

—

Stanisława Piotrowska
– antropolożka kultury,
doktorantka Instytutu
Etnologii i Antropologii
Kulturowej UAM,
moderatorka
warsztatów
design thinking.
Zainteresowana
aktywizmem miejskim,
partycypacją społeczną
oraz percepcją
przestrzeni miasta.
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Fyrtel dla
wszystkich – od
chęci do działania
WERONIKA MIKSZA

Gdy wchodziłem do auli Centrum Kongresowo-Dydaktycznego
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na uroczystą galę
podsumowującą XVII edycję Poznańskiego Wolontariusza Roku,
kiełkowała mi w głowie wątpliwość, dotycząca aktualnej kondycji
wolontariatu w naszym kraju. Być może myśl ta spowodowana była
wynikami „Europejskiego sondażu społecznego1”, pokazującego
dość jednoznacznie, że poziom zaufania społecznego w naszym
kraju nie powala na kolana…

Dzisiaj o niezwykłej akcji, zaaranżowanej
swego czasu w Poznaniu z inicjatywy Stowarzyszenia
Bakcyl. Wspólnie z samymi zainteresowanymi – osobami z niepełnosprawnościami, rozpoczęła się realizacja
projektu „Fyrtel dla wszystkich”. Spotkała się z zainteresowaniem między innymi części lokali gastronomicznych oraz radnych Miasta Poznania. Przyjrzyjmy się bliżej
założeniom tego projektu.
Celem akcji „Fyrtel dla wszystkich” było stworzenie przewodnika po lokalach gastronomicznych na Starym Mieście,
przygotowanego pod kątem dostępnych udogodnień dla
osób z niepełnosprawnościami, w połączeniu z wizytami
studyjnymi w wybranych restauracjach, czy punktach gastronomicznych. Pomysł zrodził się przy okazji kuluarowej
rozmowy jeszcze w 2015 roku, podczas której poruszono
temat osób z niepełnosprawnościami. Rozmówcy szybko
8

doszli do wniosku, że niepełnosprawność w obecnych
realiach często oznacza wykluczenie z życia społecznego
i postanowili coś z tym zrobić. Tak narodził się pomysł na
inicjatywę „Fyrtel dla wszystkich”. Za cel obrano sobie
stworzenie przewodnika, w którym można by było znaleźć informację o dostępnych udogodnieniach, a także
przyznawanie dostępnym lokalom certyfikatu „Fyrtel dla
wszystkich”. Do współpracy zaproszono twórców portalu
wózkowicze.pl – Agnieszkę Kubicką i Sebastiana Mankiewicza, poruszających się na co dzień na wózkach.
Uzbrojona w zapał i dobre chęci ekipa ruszyła najpierw
do lokalnych mediów z prezentacją pomysłu, a następnie
– do działania.
Niestety, trzeba sobie powiedzieć, że zderzenie z polską
rzeczywistością przyszło zaskakująco szybko. O ile brak
sukcesu w konkursach grantodawczych, czy w akcji cromililudzie.org
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wdfundingowej można jeszcze próbować wytłumaczyć
czynnikami racjonalnymi (w końcu gałąź NGO działająca na
rzecz osób z niepełnosprawności stale się poszerza), o tyle
liczba zastanych barier przekroczyła najśmielsze oczekiwania. Ponieważ zainteresowanie organizatorów w zakresie
sprawdzenia dostępności szybko wykroczyło poza gastronomię, rozszerzając się na wszelkie miejsca użyteczności publicznej, wnioski nie napawały optymizmem. Brak
otwartości na liczną grupę osób z niepełnosprawnościami
stawał się faktem z kolejnymi odwiedzinami. O ile wejście
z psem, czy dzieckiem nie nastręczało trudności, o tyle
wjechanie wózkiem do wielu miejsc wiązało się z napotkaniem: schodów, nieprzystosowanych lub za ciasnych
toalet, czy innych barier.

Kończąc wątek, „Fyrtel dla wszystkich” przywodzi mi na
myśl podobną akcję „Tutaj jest OK”, realizowaną m.in.
przez Gazetę Wyborczą w trzech edycjach, po raz pierwszy – uwaga – w 2007 roku. Być może z tego typu akcjami trzeba przypominać się cyklicznie, aby stopniowo
zakorzeniały się w świadomości? Tak naprawdę, głównym
problemem tych akcji jest pokutujące wśród przekonanie
o OzN jako znikomej mniejszości na tle krajobrazu miasta,
a co smutniejsze – poczucia, że nas, szarych pełnosprawnych Kowalskich, ten problem teraz nie dotyczy. Pozostaje
życzyć tym osobom, aby zmiana perspektywy nie była
wymuszona interwencją losu. Na kółkach – co pokazała
akcja portalu wózkowicze.pl przed wyborami prezydenckimi w Poznaniu – perspektywa reaguje dość gwałtownie…

Pierwsze światło w tunelu pojawiło się jeszcze w grudniu 2015 wraz ze znalezieniem sponsora strategicznego w osobie UWI Inwestycje S.A. Co prawda, projekt „Fyrtel dla wszystkich” zakończył się pod koniec
2016 roku wydaniem drukowanego przewodnika oraz
uruchomieniem strony WWW, jednak idea otwartości
i włączenia osób z niepełnosprawnościami do społeczeństwa wcale nie straciła na aktualności. Paradoksalnie, najlepiej z przystosowaniem radzą sobie,
tak krytykowane z racji zbyt dużej liczby na metr
kwadratowy, centra handlowe. Czy tylko ogromne
przestrzenie mogą pomieścić inność i różnorodność?
Czy te mniejsze muszą być domeną nielicznych? Czy
normalnością w traktowaniu osób niepełnosprawnych
ma być litość i zdystansowanie? Akcja pokazała, że
rozpiętość ludzkich zachowań rozciąga się na obu
biegunach – od normalności, poprzez dystans, aż po
źle pojmowaną litość… Nawet, jeśli jest względnie
dobrze, zawsze może być jeszcze lepiej. Normalniej.
Bo o normalność w gruncie rzeczy chodzi.

Nie mam wątpliwości, że zmiana jest jedyną pewną rzeczą,
jaka może nas spotkać.

—

fot. Mateusz Dorna

Trudno powiedzieć, czy po upływie kilku miesięcy od
zakończenia akcji da się zauważyć wymierne efekty. Na
plus zasługuje nie tylko fakt, że akcja spotkała się ze
szczególnym odzewem osób z niepełnosprawnościami
z innych polskich miast, co można traktować jako zainicjowanie dobrej praktyki, ale również sam fakt jej organizacji i doprowadzenia do końca. Śledząc uważnie historię
projektu, nietrudno zauważyć, że wymagał on wielkiego
samozaparcia. Dzięki niemu, cele ogólne zostały w dużej
mierze zrealizowane, certyfikaty przyznane, ślad akcji bez
trudu można odnaleźć np. w odmętach Internetu. Pozostaje nadzieja, że władze miasta przekują słowa w czyn
i zechcą udostępnić owoce projektu na stronie miasta.
Miejmy nadzieję, że pomysł nie umarł śmiercią nagłą.
Chcę też wierzyć, że realizacja przyszłych inicjatyw pro
publico bono nie będzie jedynie kwestią pieniędzy, ich
braku, czy też zmieniających się wiatrów politycznych,
co – bez względu na wyznawane wartości – łatwo możemy zaobserwować.
nr 1(3), 2017

9

WYWIAD

POZNAŃSKI
KURIER
SPOŁECZNY

Miejsce
przyjazne
poznańskim
rodzinom
Rozmowa z Urszulą
Mańkowską, Zastępczynią
Dyrektora Poznańskiego
Centrum Świadczeń ds.
Spraw Zarządzania Centrum
Inicjatyw Rodzinnych.
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Marcin Halicki: Zacznę naszą
rozmowę od prowokacyjnego
pytania: czy Poznań naprawdę
potrzebuje takiej instytucji, jak
Centrum Inicjatyw Rodzinnych?
Urszula Mańkowska: Utworzenie
CIR to odpowiedź na potrzeby poznańskich rodzin, głównie wielodzietnych, które od dawna sygnalizowały
potrzebę powołania Centrum. Jest
to miejsce wspierające funkcjonowanie rodzin w Poznaniu, zarówno
jeżeli chodzi o szeroko rozumianą
informację, także specjalistyczną, ale
i poradnictwo rodzinne. Jesteśmy gotowi powitać w Centrum rodziny praktycznie w każdej możliwej konfiguracji.
mililudzie.org
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MH: Muszę przyznać, że lokalizację macie naprawdę wyborną –
centrum miasta, miejsce wyśmienicie skomunikowane, przyjazne
wnętrza…
UM: W pełni się zgodzę! Długo pracowaliśmy, aby CIR nabrało obecnego
kształtu. Godziny pracy również dostosowaliśmy do potrzeb naszych gości – rodzice mogą przyjść do nas po
pracy, ale także przed południem, np.
w trakcie spaceru z małym dzieckiem.

tego, zdając sobie sprawę z wagi
tematu, przygotowaliśmy bazę
„drzwi otwartych” w poznańskich
przedszkolach i szkołach. Nasza
oferta jest niezwykle szeroka, także
z uwagi na fakt, że w Centrum nie
mamy jednej definicji rodziny – jest
nią więc rodzina wielodzietna, ale
także rodzina z jednym dzieckiem.
Na co dzień wspieramy także rodziców samodzielnie wychowujących
swoje dzieci.

MH: Przeglądając Waszego facebookowego fanpage’a zdziwiłem się, że w CIR dzieje się tyle
ciekawych wydarzeń, zwłaszcza, że instytucja działa dopiero
kilka miesięcy. Chociaż dzisiaj
troszkę tutaj pustawo… (rozmawiamy we wtorkowe przedpołudnie – przyp. MH)
UM: (śmiech) Zapewniam, że już za
chwilę to pomieszczenie wypełni
się młodymi ludźmi - rozpoczną się
cykliczne „Korki w Centrum”, czyli
korepetycje dla dzieciaków. Staramy się, aby każdego dnia odbywały
się ciekawe aktywności z udziałem
dzieci. Tydzień rozpoczynamy od
poniedziałkowych czytanek dla
najmłodszych, od wtorku do piątku prowadzone są korepetycje
z wielu przedmiotów (j. polski, matematyka, biologia, ale także języki obce). Wsłuchujemy się w głos
poznańskich rodzin, które bardzo
często same wychodzą z różnymi
inicjatywami i staramy się tak dopasować program działań, aby był
odpowiedzią na potrzeby do nas
zgłaszane. Nie wyobrażam sobie,
żeby Centrum Inicjatyw Rodzinnych
funkcjonowało w inny sposób. Warto dodać, że duża część naszych
działań jest namacalna i widoczna,
ale część nie widać na pierwszy
rzut oka, jak choćby tworzenie baz
informacyjnych, które przygotowujemy dla rodziców i które dostępne
są na naszej stronie internetowej.
W tym momencie szczególnie polecam bazę ofert wakacyjnych, która
naprawdę ułatwia rozeznanie w temacie letniego wypoczynku. Oprócz

MH: Naszych czytelników zapewne zainteresuje oferta CIR
dla rodzin, w których żyją osoby
z różnymi niepełnosprawnościami. Nie od dzisiaj pojawiają się
sygnały mówiące o potrzebie powołania instytucji wsparcia rodzin
osób z niepełnosprawnościami,
działającej na poziomie lokalnym.
UM: Wysyłamy do poznańskich rodzin
cykliczny (cotygodniowy) newsletter,
w którym znajdują się informacje,
oferty różnych firm, instytucji i organizacji pozarządowych. Przeglądając
informacje, bardzo często możemy
natrafić także na te, dedykowane osobom z różnymi niepełnosprawnościami. Jednak informacja to jedno, ale
nasi specjaliści oferują także pomoc
w konkretnych sytuacjach problematycznych – zachęcamy więc do kontaktu, najlepiej osobistego, w godzinach funkcjonowania Centrum. Na
pewno pomożemy każdej osobie
takiej pomocy oczekującej. Centrum
jest przyjazne osobom z różnymi
niepełnosprawnościami, można do
nas swobodnie wjechać na wózku,
przestrzeń lokalowa jest bez barier,
tak więc zapraszamy.

nr 1(3), 2017

MH: Czy ze wsparcia CIR, choćby w zakresie promocyjnym,
mogą korzystać również organizacje pozarządowe, działające
w Poznaniu?
UM: Oczywiście – poza możliwością
zostawienia u nas swoich materiałów
promocyjnych, organizacje pozarządowe nasz lokal mogą także wykorzystać na zorganizowanie np. wydarzenia integracyjnego, spotkania, itp.

Całkowicie nieodpłatnie! Wystarczy
wejść na naszą stronę internetową
i skontaktować się z nami poprzez
zakładkę dotyczącą współpracy.
MH: Z perspektywy kilku miesięcy
funkcjonowania Centrum, w Pani
ocenie, z jakimi największymi
problemami borykają się poznańskie rodziny?
UM: Największy deficyt widzę w dostępie do informacji. Wszelkiego rodzaju ofert dla poznańskich rodzin
jest naprawdę bardzo wiele - widać to
choćby po zapełniającym się szybko
stoliku informacyjnym. Brakuje jednak dobrze posegregowanych, łatwo
dostępnych informacji. Stąd nasza
obecność na facebooku, który jest
w tym momencie chyba najszerszym
kanałem informacyjnym w internecie.
Wracając jednak do głównego pytania – mamy dużą liczbę interwencji
spowodowanych kwestiami systemowymi. To dla nas duże wyzwanie, ale
w każdej indywidualnej sprawie, z jaką
rodziny się do nas zwracają, staramy
się pomóc.
Wielu rodziców poszukuje wiedzy
związanej z pogłębieniem swoich
rodzicielskich kompetencji, szukają
informacji dotyczących profilaktyki
zdrowotnej swojego dziecka. Dodałabym także potrzebę wsparcia psychologicznego czy logopedycznego.
Ciekawe sprawy dotyczą Karty Rodziny Dużej. Okazuje się, że Poznaniacy mogą korzystać z aż trzech takich
kart: ogólnopolskiej, wielkopolskiej
i poznańskiej. Ich obsługa (w tym wypełnianie i składanie wniosków) możliwe jest także w naszym Centrum.
MH: Z naszej rozmowy wyłania
się obraz wielu wyzwań, które
stoi przez Centrum Inicjatyw Rodzinnych w Poznaniu. Trzymamy
kciuki i życzymy powodzenia!
UM: Dziękuję. Każdy dzień pracy Centrum jest dla nas wyzwaniem, ale także wielką przyjemnością. Zapraszamy
do częstych wizyt!
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INICJATORY 2017
rozdane!
24 maja 2017 roku, podczas uroczystej Gali w Teatrze Muzycznym
podsumowano tegoroczną edycję konkursu INICJATORY.

Ideą samego konkursu
jest promowanie inicjatyw pozarządowych oraz wyróżnienie najlepszych
projektów realizowanych na rzecz Poznania i jego mieszkańców. INICJATORY mają również na celu zachęcić
do działania jeszcze większą liczbę
poznaniaków oraz zainspirować do
podejmowania nowych inicjatyw.

Nagrody na
Najlepszą
Poznańską
Inicjatywę
Pozarządową
podzielono na
pięć kategorii.
W kategorii Edukacja Inicjatorem roku
2016 został projekt pt.: „Powstanie
nowoczesnej, przyjaznej i w pełni
darmowej niepublicznej szkoły podstawowej i gimnazjum Otwarte Drzwi,
dedykowanej dzieciom niepełnosprawnym”, który realizuje Stowarzyszenie
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„Otwarte Drzwi”. Placówki powstały
z myślą o edukacji dzieci i młodzieży ze
12

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Szkoła zapewnia swoim uczniom opiekę specjalistów (pedagodzy specjalni, terapeuci logopedzi, psycholodzy)
doskonale przygotowanych do zadań
im powierzonych. W ramach godzin
z wychowania fizycznego, uczniowie
z niepełnosprawnościami obejmowani są kompleksową rehabilitacją.
W ramach szkoły funkcjonuje też gabinet lekarski, w którym rodzice mogą
umawiać się ze specjalistami z różnych
dziedzin medycyny, a uczniowie objęci
są opieką pielęgniarską i asystencką
w czasie pobytu w szkole.
W kategorii Kultura Inicjatorem roku 2016
został projekt pt.: „Biblioteka domu bajek”, prowadzony przez Fundację Jak
Malowana. Biblioteka Domu Bajek to
bezpłatna wypożyczalnia książek dla
dzieci, mieszcząca się w centrum miasta. Powstała z inicjatywy pasjonatów,
miłośników kultury, którzy sfinansowali
we własnym zakresie remont lokalu jak
i wyposażyli go w księgozbiór. Dom Bajek to nie tylko biblioteka, ale również
miejsce spotkań łączące w sobie kilka
działań twórczych: czytanie i słuchanie
książki wraz z komentarzem, zabawy
ruchowe, działania plastyczne. Oprócz
promocji czytelnictwa - inicjatywa służy
również rewitalizacji społecznej okolic ul.
Św. Marcin oraz mobilizacji w tworzeniu
lokalnej tożsamości.
mililudzie.org
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Inicjator w dziedzinie kultury od tegorocznej edycji nosi imię Jarosława
Anczewskiego – zmarłego w sierpniu
ubiegłego roku urzędnika Wydziału
Kultury UMP, przyjaciela artystów
i współtwórcy wielu inicjatyw, służących zacieśnianiu współpracy miasta
z organizacjami pozarządowymi.

kacyjne dla dzieci i młodzieży.
W kategorii Zdrowie Inicjatorem roku
2016 wybrano projekt „Wakacje jednego dnia”, realizowany przez Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich.
Stowarzyszenie zorganizowało cykl

W kategorii Sport Inicjatorem roku
2016 wybrano projekt pt.: „Fregata Family Cup”, organizowany
przez Fregata Swimming sp.
z o.o. „Fregata Family Cup”
to największe zawody pływackie skierowane do amatorów – zarówno do dzieci
jak i do rodziców. Co roku
na Termach Maltańskich
do rywalizacji przystępuje
ok. 600-700 zawodników
– zarówno dzieci, jak i ich
rodzice a zawody z trybun obserwuje około 2
tysięcy widzów. Celem
imprezy jest popularyzacja nauki pływania wśród
dzieci oraz zdrowego
i aktywnego trybu życia.
W zawodach startują zarówno dzieci rozpoczynające swoją przygodę z pływaniem jak i już potrafiący
pływać.
W kategorii Środowisko Inicjatorem roku 2016 został
projekt pt.: „Udostępnienie
edukacyjne i turystyczne rezerwatu Meteoryt Morasko”,
przygotowany przez Polskie
Towarzystwo Ochrony Przyrody
„Salamandra”. Inicjatywa, Towarzystwa „Salamandra” rozpoczęła się
już w roku 2015 i był kontynuowana
w 2016. W tym czasie zrealizowano
w rezerwacie kompleksowy remont
ścieżek, pomostów i barierek, wymieniono wszystkie tablice edukacyjne oraz
dodano kilka nowych. Tablice umożliwiają zwiedzającym w pełni korzystać
ze ścieżek edukacyjnych i zapoznawać
się z walorami tego obiektu. Oprócz
działań inwestycyjnych „Salamandra”
prowadziła w Rezerwacie działania edunr 1(3), 2017

jednodniowych wycieczek dla swoich podopiecznych. Są to osoby
starsze, zmagające się na co dzień
z poczuciem samotności czy osamotnienia. Dla niektórych z nich,
to jedyna możliwość wyjazdu na

wakacje, choćby nawet tak krótkie
jak jednodniowa wycieczka. W wycieczkach wzięli również udział
seniorzy, którzy na co dzień nie
są w stanie samodzielnie opuścić
domu, gdyż wymagają transportu
medycznego. W sezonie od maja
do końca września wzięło w nich
udział łącznie 105 osób.
Przyznano także specjalną Nagrodę Mieszkańców, którą
otrzymała inicjatywa ciesząca się największą popularnością w internetowym
głosowaniu. W tej kategorii
Inicjatorem Roku 2016 został projekt Fundacji Res
Severa pt.: „I Festiwal filmów odpowiedzialnych
17 celów”. Głównym
celem pierwszego w Polsce Festiwalu Filmów
Odpowiedzialnych było
upowszechnienie wśród
mieszkańców Wielkopolski wiedzy na temat
Zrównoważonego Rozwoju i Corporate Social
Responsibility m.in. poprzez promocję Agendy
ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
2030 i zawartych w niej
17 Globalnych Celów.
W dniu pierwszej rocznicy
Szczytu ONZ – 25 września
2016 r. – przedstawione
zostały wybrane filmy dokumentalne związane z CSR
i Zrównoważonym Rozwojem,
a także poddane ocenie widzów
i Jury filmy partnerów. Wstęp na
festiwal był bezpłatny. Festiwal Filmów Odpowiedzialnych pozwolił
widzom na lepsze poznanie problemów współczesnego świata, ale też
na przyjrzenie się dobrym praktykom
firm i organizacji.
Wszystkim nagrodzonym, a także startującym w konkursie, gratulujemy! RED
Na podstawie materiałów
Urzędu Miasta Poznania
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Kinoteatr
Dostępny
dla osób
niewidomych
i niesłyszących
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Widzowie z dysfunkcją wzroku oraz osoby niesłyszące
z Poznania po raz kolejny mogą brać udział w pokazach
filmowych i spektaklach teatralnych z audiodeskrypcją
i napisami/tłumaczeniem na język migowy. Wszystko to
w ramach kolejnej edycji projektu „Kinoteatr Dostępny v.2.0”,
realizowanego przez Fundację MILI LUDZIE.

Po sukcesie frekwencyjnym ubiegłorocznych
pokazów filmowych w wielkopolskich kinach studyjnych,
w których wzięło udział łącznie ponad 500 osób niewidomych i słabowidzących, organizatorzy postanowili przygotować teraz audiodeskrypcję oraz tłumaczenie/napisy
dla osób niesłyszących także do spektakli teatralnych.
Projekt potrwa do końca listopada 2017 roku – w tym
czasie widzowie zobaczą i usłyszą filmy w poznańskim
Kinie Muza, od dawna współpracującym z organizatorami
pokazów, a także spektakle teatralne w Teatrze Polskim,
Teatrze Muzycznym, Scenie Roboczej, Centrum Rezydencji Teatralnej oraz Scenie Wspólnej, prowadzonej przez
Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

fot. Przemysław Zdrok

24 maja mieliśmy przyjemność pokazać, po raz pierwszy w Polsce oskarową animację „Zwierzogród” z audiodeskrypcją, napisami dla osób niesłyszących oraz, co
jest nowością w Poznaniu, tłumacza języka migowego,
zaimplementowanego w obraz filmu. Sala kinowa pękała w szwach - bezpłatne wejściówki na film rozeszły się
kilka tygodni przed pokazem, głównie wśród dzieci ze
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla
Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu.
Widok szczęśliwych, uśmiechniętych dzieciaków trudno
przecenić, dlatego organizatorzy planują kolejne pokazy
dla młodej widowni. 6 sierpnia w Muzie kolejny pokaz
z audiodeskrypcją i tłumaczeniem na język migowy – tym
razem będzie to premierowa animacja „Dudi. Cała naprzód!”. Szczegóły dotyczące biletów na pokaz, a także
tytuły kolejnych filmów i spektakli teatralnych dostępne są
na facebookowej stronie fundacji: www.facebook.com/
fundacjamililudzie
Projekt „Kinoteatr Dostępny v.2.0” został dofinansowany
ze środków budżetu Miasta Poznania, a partnerem w jego
realizacji jest Fundacja Kultury Bez Barier z Warszawy. RED

nr 1(3), 2017
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Centrum Bukowska
zaprasza
Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
i Wolontariatu „Centrum Bukowska” to ważne miejsce na
pozarządowej mapie Poznania. Główną ideą istnienia Centrum
jest wsparcie poznańskich organizacji pozarządowych w wielu
płaszczyznach, w tym podniesienie wiedzy, kompetencji oraz
rozwój aktywności poznańskich organizacji pozarządowych.

–
–
–
–
–
–

Działania Partnerów CB to przede wszystkim:
wsparcie przedstawicieli organizacji pozarządowych poprzez realizowanie szkoleń, spotkań
tematycznych i porad specjalistycznych,
wsparcie techniczne i merytoryczne pracodawców będących organizacjami pozarządowymi
zatrudniającymi osoby niepełnosprawne,
wsparcie wiedzy i świadomości dla osób z niepełnosprawnościami poprzez udzielanie bezpłatnych
porad prawnych,
szkolenia dla pracodawców NGO zatrudniających
osoby z niepełnosprawnościami,
wzmocnienie potencjału trzeciego sektora poprzez
promocję wraz z obsługą dziennikarską portalu
pion.pl,
zapewnienie bazy lokalowej do pracy poznańskim
organizacjom pozarządowym lub inicjatywom oddolnym, przestrzeń do realizacji szkoleń i konferencji.

Lokal Poznańskiego Centrum
Wspierania Organizacji
Pozarządowych i Wolontariatu
„Centrum Bukowska” został
udostępniony przez Miasto Poznań.

16

Harmonogram działań
Centrum Bukowska
na najbliższe tygodnie.
I Szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osób, które planują założyć organizację/fundację/stowarzyszenie/spółkę non-profit.
Szkolenia realizuje Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, które skierowane
są do osób z powiatów: poznańskiego, szamotulskiego,
śremskiego, średzkiego, obornickiego oraz miasta Poznania.
–
„Jak napisać statut” – szkolenie dla osób, które panują założyć organizację pozarządową. Godz. 16.0018.00 w Centrum Bukowska. Data: 4 lipca 2017.
–
„Działalność odpłatna i gospodarcza w organizacji
pozarządowych” – szkolenie dla osób, które planują
założyć organizację pozarządową. Godz. 16.0018.00 w Centrum Bukowska. Data: 11 lipca 2017.
–
„Jak dobrze napisać wniosek i zarządzać projektami”
– szkolenie dla przedstawicieli istniejących organizacji pozarządowych. Godz. 10.00-16.00 w Centrum
Bukowska. Data: 12 lipca 2017.
II Dyżury doradcze dla przedstawicieli organizacji
pozarządowych oraz osób planujących założyć organizację/fundację/stowarzyszenie/spółkę non-profit.
Porady indywidualne, ogólne i specjalistyczne (marketingowe, księgowo-podatkowe, prawne, osobowe)
realizowane przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną
Związek Organizacji Pozarządowych dla przedstawimililudzie.org
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Centrum Bukowska, które istnieje od 2012 roku,
obecnie tworzą i prowadzą trzy partnerskie
cieli organizacji pozarządowych po
wcześniejszych zapisach z administratorem do spraw doradztwa:
doradztwo@wrk.org.pl lub telefonicznie 61 85 30 930. Doradztwa odbywają się w następujące dni: wtorki
(13.00-18.00), czwartki (12.00-18.00)
i piątki (10.00-14.00).

organizacje pozarządowe: Wielkopolska
Rada Koordynacyjna Związek Organizacji
Pozarządowych, Wielkopolskie Forum
Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami,
Stowarzyszenie Na Tak.

Realizowane są również porady księgowe we wtorki w godz. 10.00-15.00
po wcześniejszych zapisach: porady.ksiegowe@wrk.org.pl
lub telefoniczne: 61 853 09 30.
III Bezpłatne porady prawne dla osób z niepełnosprawnościami.
Cykliczny dyżur prawnika (każdy wtorek w Centrum
Bukowska, godz. 14,00-16.00)dedykowany osobom
z niepełnosprawnościami oraz organizacjom pozarządowym działającym na rzecz osób z niepełnosprawnościami
realizowany przez Wielkopolskie Forum Organizacji Osób
z Niepełnosprawnościami. Zapisy telefonicznie 61 823
47 91 lub osobiście w biurze WIFOON od poniedziałku
do piątku w godz. 8.00-16.00.
IV Spotkania Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu działającego na rzecz osób pokrzywdzonych
przez kredyty we frankach lub instytucje bankowe.
Cykliczne spotkania członków i członkiń Stowarzyszenie
oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką kredytów we frankach szwajcarskich, które mają charakter
rozbudowanego punktu konsultacyjnego. Spotkania
w każdy wtorek o godz. 18.00-20.00.
V Bezpłatne porady Doradcy do spraw oddłużania
i upadłości konsumenckiej w ramach Wielkopolskiego Centrum Poradnictwa Prawno-Obywatelskiego.
Indywidualne spotkania w każdy wtorek w godz.
18.00-20.00, pomoc specjalisty dotycząca stworzenia pism procesowych lub innych potrzebnych
dokumentów.

ci i weterani; zagrożeni lub poszkodowani katastrofą
naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną;
kobiety w ciąży.
W Centrum Bukowska funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, które realizują wsparcie od
poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Prowadzi
je Fundacja Taurus. Nie ma potrzeby zapisywania się.
VII Dyżur dziennikarki portalu pion.pl
Możliwość zgłoszenia tematu dziennikarskiego lub rozmowa z dziennikarzami portalu pion.pl w celu zgłoszenia
ważnego tematu. Dyżur realizowany przez Stowarzyszenie Na Tak w każdy poniedziałek w godz. 10.00-12.00.
VIII Sobotnie dyżury w Centrum Bukowska
Centrum Bukowska umożliwia nieodpłatne skorzystanie z bazy lokalowej w od poniedziałku do piątku oraz
w każdą pierwszą sobotę miesiąca (w godz. 9.00-14.00).
Planowane dyżury przypadają na następujące dni: 1 lipca oraz 1 sierpnia. Możliwość rezerwacji sal mailowo:
info@centrumbukowska.pl telefonicznie: 61 84 38 930
lub osobiście.
IX Centrum Regrantingu Inicjatyw Lokalnych
Wsparcie oferowane przez Centrum PISOP w każdą środę
po wcześniejszym kontakcie z koordynatorką projektu:
e-mail: joanna.piechocka@pisop.org.pl, tel. 61 851 91 34,
534 205 699.

VI Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.
Wsparcie obejmuje następujące osoby: młodzież do
26. roku życia; osoby fizyczne, którym w okresie roku
poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej; osoby, które ukończyły 65. lat; osoby
posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny; kombatannr 1(3), 2017
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MOPR w Poznaniu informuje
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu informuje
o możliwości dofinansowania zadań wynikających z realizacji
programu Aktywny Samorząd w 2017 r.

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
– Obszar A
–
–

Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, w szczególności: kursu
i egzaminów na prawo jazdy kategorii B

MODUŁ I – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie
informacyjnym – Obszar B
–
–

Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu
sprzętu elektronicznego i oprogramowania

MODUŁ I - likwidacja barier w poruszaniu się – Obszar C
–
–
–

Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny
(co najmniej na III poziomie jakości)

MODUŁ I – Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie
opieki dla osoby zależnej, tj. dofinansowanie lub refundacja kosztów opieki nad osobą
zależną (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia
opieki nad dzieckiem)
MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez
dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium (kolegium
pracowników służb społecznych, kolegium nauczycielskie lub nauczycielskie
kolegium języków obcych) lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia,
studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub
doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym
lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również
za pośrednictwem Internetu
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Wnioski dotyczące MODUŁU I będzie można składać
w terminie od 1 czerwca 2017 r. do 30 sierpnia 2017 r.
w siedzibie MOPR, przy ul. Cześnikowskiej 18, pokój nr 9 i 11.
Wnioski dotyczące MODUŁU II do dnia 10 października 2017 r.
w siedzibie MOPR, przy ul. Cześnikowskiej 18, pokój nr 9.
Wysokość dofinansowania PFRON określa każdego roku zgodnie z Kierunkami działań
oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów programu.
Szczegółowe informacje o realizacji programu, warunkach i kryteriach niezbędnych do
spełnienia oraz wysokości pomocy można uzyskać na stronie www.mopr.poznan.pl
– zakładka: „Aktywny samorząd” oraz pod numerami telefonów – 61 8 609 932
i 61 8 609 932.

Kolejna ważna informacja
dotyczy projektu „Usługi
społeczne dla mieszkańców
Poznania”.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu z Partnerami oferuje
nieodpłatne wsparcie dla osób z niepełnosprawnością i opiekunów
faktycznych osób z niepełnosprawnością lub niesamodzielnych
w ramach projektu „Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania”.
Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Na podstawie
informacji MOPR
w Poznaniu

nr 1(3), 2017

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://mopr.poznan.pl/wsparcie-dla-osob-niepelnosprawnych-i-opiekunow-faktycznych/ lub http://www.poznan.pl/mim/hc/news/wsparcie-dla-osob-niepelnosprawnych-i-opiekunow-faktycznych,107084.html
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Praca uczy
otwartości
KATARZYNA BARTOSZEWICZ

Jeśli ktoś zapytałby mnie, czy jestem wyjątkowa,
od razu powiedziałabym, że nie. No bo niby co we
mnie takiego wyjątkowego? Czy to, że jestem osobą
z niepełnosprawnością? A może to, że mam w sobie
duże pokłady empatii i wrażliwości na potrzeby
drugiego człowieka?

Przyszłam na świat w latach osiemdziesiątych, jako pierwsza z bliźniąt. Od samego dzieciństwa
życie moje wypełnione było pobytami w szpitalach
i rehabilitacją.
Szkołę podstawową zrealizowałam w domu mając
nauczanie indywidualne. Takim przełomem, który
stopniowo pozwolił mi się otworzyć i poznać kawałek
świata był wyjazd do Zielonej Góry. Spędziłam w tym
mieście 8 lat kończąc najpierw liceum, a później 2
szkoły policealne. Po ukończeniu nauki w Zielonej Górze postanowiłam powrócić do swojego rodzinnego
miasta Poznania. W niedługim czasie zdecydowałam
się wziąć w udział w warsztatach dla osób z niepełnosprawnościami, organizowanych przez Fundację
Kawalerów Maltańskich. Po ich ukończeniu przyszedł
czas na praktykę. Dzięki wsparciu Fundacji miałam
możliwość odbycia trzymiesięcznego stażu zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu. Od
tego momentu tak naprawdę rozpoczęła się moja droga zawodowa, a praca stała się moją pasją. Podczas
praktyk mogłam przekonać się, jak wygląda praca
z klientem i z upływem czasu dotarło do mnie, że tak
widzę swoją pracę w przyszłości.
20

Pod koniec stażu opiekunka przedstawiła mi ofertę pracy
na stanowisku pracownik redakcji Portalu Informacyjnego
Osób Niepełnosprawnych PION.pl (w późniejszych latach
portal zmienił nazwę na Wielkopolski Portal Informacyjny
Osób Niepełnosprawnych), jaką przesłało do Urzędu
Stowarzyszenie Na Tak. W pierwszej chwili pomyślałam,
że mam szczęście, bo mam szansę wykazać się już jako
pracownik etatowy i rozwinąć swoje umiejętności zawodowe. Był to rok 2009.
Mijały lata, a ja z każdym miesiącem czułam się coraz bardziej związana z portalem i ludźmi, z którymi
pracowałam.
W roku 2012 z inicjatywy czterech organizacji pozarządowych powstało Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych i Wolontariatu „Centrum Bukowska”, miejsce gdzie m.in. swoją siedzibę otrzymał portal PION.pl. Wraz
ze zmianą biura przyszła zmiana stanowiska – zostałam
sekretarzem redakcji. Dzięki pracy nauczyłam się, że warto
otworzyć się na potrzeby drugiego człowieka, a uśmiech
i życzliwość jest tym co zbliża do siebie ludzi. Zawsze chcę
dawać z siebie jak najwięcej, aby na zakończenie dnia móc
powiedzieć „to był udany dzień”.
mililudzie.org
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Ogromnym wyróżnieniem, a zarazem mobilizacją do dalszej pracy
nad sobą była nominacja i wygrana
w wojewódzkim etapie Konkursu
Lady D 2015 w kategorii „życie zawodowe”. Jako zwyciężczyni w tej
kategorii miałam okazję wyjechać
na ogólnopolską Galę do Warszawy.
Prywatnie jestem miłośniczką zwierząt oraz książek biograficznych. Ponadto uwielbiam podróże i poznawanie nowych miejsc, szczególnie
bliskie mojemu sercu jest polskie
morze.
Jestem osobą raczej skrytą, która jak
już pozna ludzi i otoczenie, emanuje radością i chęcią pomocy innym.
Jednak śmiało i z wdzięcznością
mogę powiedzieć, że to determinacja i upór rodziców, zwłaszcza Mamy,
doprowadziły mnie do tego etapu,
gdzie jestem teraz.
nr 1(3), 2017

fot. z arch. autorki
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Pies – prawd
przyjaciel oso
z niepełnospr
Pies – Asystujący Przyjaciel Osoby Niepełnosprawnej to jeden
z najciekawszych projektów społecznych realizowanych
w ostatnim czasie w Poznaniu. O jego genezie, założeniach
oraz o bardzo istotnej roli czworonogów w procesie terapii osób
z niepełnosprawnościami rozmawiamy z Anetą Drzażdżyńską,
prezeską spółdzielni socjalnej PSARVARD.

Marcin Halicki: Skąd pomysł na
projekt, w którym tak istotną rolę
pełnią psy?
Aneta Drzażdżyńska: Po pierwsze
- sama jestem osobą z niepełnosprawnością. Zakładając spółdzielnię socjalną Psarvard dużo myślałam o tym, jak można pomóc innym
osobom z niepełnosprawnościami.
Chciałam stworzyć coś, co będzie
połączeniem przyjemnego z pożytecznym. Rozmawiałam z grupami
osób z różnymi niepełnosprawnościami, które sporo czytały i oglądały materiały o psach asystujących.
Z uwagi na fakt, że w Polsce jest
22

takich psów jest bardzo mało pomyślałam, by pomóc osobom, które
psy już mają, ale nie posiadają odpowiedniej wiedzy - jak je ułożyć,
by chociaż w minimalnym stopniu
spełniały warunki psa asystującego.
Taka praca jest naprawdę bardzo
ciężka - trafiają do nas różne psy
– często z podstawowymi brakami
socjalizacji i posłuszeństwa. Zebrałam więc osoby, które znają się na
pracy z psami i zaczęliśmy działać.
Okazało się, że był to świetny krok.
Po pierwsze: dużo osób z różnymi
niepełnosprawnościami ma psy.
Wielu rodziców dzieci z dysfunkcja-

mi chciałoby, aby czworonogi pomagały w życiu ich dzieciom, które tej pomocy bardzo potrzebują,
zarówno w sferze kontaktu emocjonalnego, jak i pomocy fizycznej.
Projekt „Pies – asystujący przyjaciel
osoby niepełnosprawnej” jest już
drugim, dedykowanym mieszkańcom Poznania z niepełnosprawnościami. Jest on finansowany z budżetu miasta Poznania jako zadanie
publiczne. Pierwszy, dla mieszkańców całego powiatu poznańskiego,
finansowany był ze środków Pfron
w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
mililudzie.org
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dziwy
oby
prawnościami

nr 1(3), 2017
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MH: W jaki sposób obcowanie
ze zwierzętami, w szczególności
z psami, wpływa na terapię osób
ze specjalnymi schorzeniami, jak
np. spektrum autyzmu czy niepełnosprawność intelektualna?
AD: Pies jest doskonałym narzędziem
terapeutycznym, to nie ulega wątpliwości. Zresztą gdyby tak nie było,
na takim poziomie nie rozwijałaby się
kynoterapia, jak ma to miejsce obecnie. Użycie psa jako elementu terapii
może mieć duży wpływ na zachowanie dzieci, silnie wycofujących się
z kontaktu z otoczeniem. Włączenie
do terapii dziecka/osoby z autyzmem
może wpłynąć na poprawę w zakresie zachowań społecznych, z jednoczesnym spadkiem tendencji do
zamykania się w sobie. Dzieci mogą
przejawiać mniej zachowań autystycznych (takich jak trzepotanie rękami,
kręcenie się w kółko, mruczenie czy
krzyczenie) i więcej zachowań społecznych (przyłączanie się do zajęć
z psem, wypracowanie relacji osoba-pies, inicjowanie zabawy np. podawanie instruktorowi piłek do rzucania
czy też jego naśladowanie). Na jednym z naszych kursów mamy chłopca, którego włączenie w tryb treningu
z psem oraz duże zaangażowanie jego
mamy, spowodowało bardzo mocne
otwarcie chłopca na świat zewnętrzny.
Psarvard z naszymi psami jest często
obecny w otoczeniu osób z niepełnosprawnością intelektualną, szczególnie
dzieci. Sami widzimy ile radości daje
im odpowiednie włączenie do pracy
poprzez zabawę. Wiemy także od terapeutów, którzy na co dzień pracują
z tymi osobami, jak wiele dobrego
w dalszej pracy z podopiecznymi dają
zajęcia z psami.
MH: Czy jest jakaś określna rasa
psów, która jest najbardziej predysponowana do treningów?
AD: Potwierdza się (mówią o tym także wszelkie kanony tej formy rehabilitacji), że labradory są szczególnie
predysponowane do pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Ale od
razu zaznaczę, że nie każdy labrador
24
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Aneta Drzażdżyńska
o sobie: „Jestem
inicjatorką
i pomysłodawczynią
powołania spółdzielni
socjalnej Psarvard.
Sama jestem osobą
z niepełnosprawnością,
na co dzień mamą
dwóch córek i mamą
Anioła – Stasia, który
tworzył ze mną to, co
teraz działa. Mam
nadzieję, że patrząc
z Nieba jest ze mnie
dumny.”
to dobry pies do pracy! Niestety brak
wiedzy na temat doboru ras i psów
powoduje to, że często kupuje się
psa wg kryterium ceny, bez sprawdzenia hodowli, z której pies pochodzi.
Dwie edycje naszych projektów pokazały wielki problem – brak wiedzy na
temat zakupu psa. Na tym na pewno
skupimy się w niedalekiej przyszłości,
by wejść mocniej w środowiska osób
z niepełnosprawnościami i rozmawiać
z nimi na temat tego, jaki pies do mnie
pasuje, jak go wybrać, a dopiero potem, jak go szkolić.
Z innych ras na pewno dużymi pomocnikami są Golden Retrivery –
stworzone do pracy, szczególnie
z osobami z niepełnosprawnościami
intelektualnymi. Niemniej – jak podkreśliłam wyżej – trzeba wiedzieć jak

wybrać, by potem zacząć z takim
psem długą, systematyczną pracę,
dzień po dniu.
Pamiętam, że w jednym z projektów,
które realizowaliśmy mieliśmy małego psa mixa (kundla-dop. MH) – i jest
on na pewno zaprzeczeniem tego, że
kundelek niewiele może. Pinia doskonale nauczyła się współpracy z 4 letnią
Helenką. Już podczas kursu pokazała,
że jest pełnosprawnym pomocnikiem
Helci. Została jej małym wzrostem, ale
wielkim sercem przyjacielem. Niemniej
możliwe to było tylko dzięki ogromnemu wkładowi pracy, jakiej podjęli się
rodzice Heli – wykonywali wszystko,
co instruktorzy zalecali.
MH: Czy w projekcie mogą brać
udział osoby pełnosprawne
z psami, które później chciałyby
pomagać w terapii?
AD: Zawsze prosimy, by osoba z niepełnosprawnościami miała pełnosprawnego pomocnika, który pomoże
w codziennej, żmudnej pracy z psem.
Szczególnie wśród osób z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz wśród
dzieci. Osoby na wózkach mogą mieć
kłopot z samodzielnym, dobrym wykonywaniem ćwiczeń, które niezbędne są w procesie wychowania i wyszkolenia psa, dlatego pomoc drugiej
osoby jest w tym przypadku bardzo
wskazana. Zależy to od sprawności
osoby z niepełnosprawnościami, bo
zdarzają się też wózkowicze, którzy
przyjeżdżają samodzielnie z psami
i ćwiczą wszystko samodzielnie. Tak
więc oni pokazują, że jednak można.
MH: Jakie są warunki wzięcia
udziału w projekcie?
AD: Obecny projekt jest w fazie realizacji, niemniej, jeśli ktoś ma psa
i chciałby zobaczyć co robimy – bardzo proszę o kontakt.
MH: Z perspektywy czasu (kilku
miesięcy 2017 roku) - jakie są
Wasze przemyślenia, refleksje, co
należałoby udoskonalić w przyszłości?
mililudzie.org
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Spółdzielnia socjalna Psarvard
działa na terenie województwa
wielkopolskiego od 1 połowy
2016 roku. Jak na młodą organizację
i nietuzinkowym programem
działania, szczególnie w sferze
pożytku publicznego, udało nam
się pozytywnie przejść konkursy
ogłoszone przez SWW oraz Miasto
Poznań. Działamy przede wszystkim
w branży psiarskiej szukając
rozwiązań tam, gdzie dotąd ich nie
znaleziono. A łączenie przyjemnego
z pożytecznym jest dodatkowym
motorem napędzającym do
pracy. Psarvard ma swoją stronę
internetową www.psarvard.pl,
niemniej zapraszamy do odwiedzenia
naszej platformy na Facebook, gdzie
jest i o wydarzeniach, i po prostu
o psach www.facebook.com/Psarvard
nr 1(3), 2017
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Wiele czasu poświęcamy na analizy – z jednej strony sukcesów, ale
przede wszystkim problemów, które
trzeba pokonać, by pies był szkolony właściwym torem - czasem
w toku indywidualnym, dopasowanym do psa oraz do osoby, której
ma pomagać w życiu, czy wręcz
asystować.
MH: Kto wspiera finansowo
przedsięwzięcie?
AD: Dzięki środkom z budżetu miasta Poznania, w obecnym projekcie
uczestniczy 10 psów, które docelowo mają być pomocnikami osób
z niepełnosprawnościami. W grupie
są rodzice dzieci ze spektrum autystyzmu, dzieci z porażeniem mózgowym, a także osoby dorosłe z różnymi
ograniczeniami.
Aneta Drzażdżyńska
fot. z archiwum Psarvard (4)
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AD: Na pewno potrzebna jest mocna
kampania edukacyjna w środowisku
osób z niepełnosprawnościami, by
zwiększyć wiedzę i świadomość na
temat psów ogólnie – czyli jak wybierać, gdzie, na co trzeba się nastawić
biorąc psa i chcąc, by pomagał osobie z niepełnosprawnościami w życiu.
Nawet jeśli nie będzie pełnym asystentem, to może stać się doskonałym pomocnikiem, przyjacielem,
terapeutą. Trzeba mieć także świadomość, ile pracy i czasu trzeba włożyć
w odpowiednie przygotowanie psa do
pracy, praktycznie już od fazy szczeniaka. Należy ćwiczyć, ale nie na podstawie podpowiedzi znalezionych
przypadkowo, choćby na Facebooku,
których udzieliły osoby nie do końca
znające tematu. W przypadku każdej
niepełnosprawności i chęci posiadania psa trzeba wiedzieć, jaką pracę
należy wykonać, by pies faktycznie
zapewniał bezpieczeństwo, choćby
osobie/dziecku na wózku – np. by nie
wciągnął go pod nadjeżdżające auto,
by był odpowiednio przygotowanym
socjalizacyjnie i pod kątem podjęcia
współpracy, w zależności od potrzeb
osoby z niepełnosprawnościami. Aby
docelowo stał się psem faktycznie
pomagającym.

Czekamy na ogłoszenie wyników
nowych konkursów, dzięki którym
możliwe byłoby kontynuowanie pracy z psami, które już do nas trafiły
wcześniej.
MH: Projekt dla osób z niepełnosprawnościami jest bezpłatny?
Czy prowadzicie komercyjne
treningi?
AD: Udział w projekcie „Pies – asystujący przyjaciel osoby niepełnosprawnej” jest bezpłatny. Niemniej
prowadzimy też komercyjne zajęcia z psami, też dla osób z niepełnosprawnościami. Zgłaszają
się bowiem do nas chętni, którzy
nie potrzebują w życiu pomocnika, ale mają psa i chcą, by ten był
ułożony i wypracowany. Niemniej
większość osób z niepełnosprawnościami, które mają psy, czekają
na projekty, w których udział jest
bezpłatny. Dlatego tam, gdzie
możemy stajemy do konkursów
przekonując grantodawców o tym,
jak dużą pomocą może być pies
przystosowany do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami.
MH: W takim razie życzymy powodzenia i trzymamy kciuki.
mililudzie.org

