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Dzień dobry
Czasem słońce, czaszem deszcz. Tak mawiają. Jednak ostatnio, z racji
częstego zaangażowania w działania związane z audytem przestrzeni publicznej
dla osób z niepełnosprawnościami, wydaje mi się, że deszcz pada nieustannie.

Wiadomo – przyjazna przestrzeń to taka, gdzie dobrze czuje się mały brzdąc,
jego babcia lub dziadek, jak i osoba z niepełnosprawnością. Gdzie dostępność
jest uniwersalna. No właśnie. Czy mówimy tylko o barierach architektonicznych? Oczywiście, one dominują i stają się często łatwym wytłumaczeniem. „To
nie jest miejsce dla niepełnosprawnych”. Tak, tak, podobne mądrości wpisane
są chyba w naszą przestrzeń społeczną. „To konserwator zabytków się nie godzi”, „Proszę nas nie porównywać do innych, większych instytucji!” (w domyśle:
dostępnych). Po prostu się nie da, drodzy czytelnicy i drogie czytelniczki. Pewnie możecie podać mnóstwo takich przykładów, zwłaszcza, jeżeli borykacie
się z jakąś formą niesprawności. Także na ten temat dyskutowali uczestnicy
III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, który pod koniec października
odbył się w Warszawie (z dużą ekipą poznańskich działaczy!). Część z kongresowych rekomendacji znajdziecie w tym numerze PKS, reszta do przejrzenia na
stronie www.konwencja.org

Dobrze się spotkać – najlepszym przykładem może być frekwencja na każdym z Kongresów, które odbyły się do tej pory. Jednak ważniejsza jest późniejsza, całoroczna
praca u podstaw, edukacja społeczna, kształtowanie świadomości swoich praw.

Bo przecież każdy ma prawo do niezależnego życia.

Marcin Halicki
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Z szacunkiem
do człowieka
Rozmowa z Pauliną Kuntze,
Poznańską Wolontariuszką
Roku 2017 w kategorii
indywidualnej.
Marcin Halicki: Paulina, przede
wszystkim – serdeczne gratulacje!
Miło jest współpracować z Poznańską Wolontariuszką 2017.
Paulina Kuntze: Dziękuję za gratulacje, chociaż powtórzę coś, o czym
mówię od wieczora, w którym otrzymałam to zaszczytne wyróżnienie:
to nie jest nagroda dla jednej osoby,
ponieważ za tymi wszystkimi działaniami stoi bardzo dużo osób, z którymi współpracuję, i dzięki którym
mam możliwość zaangażowania
się w tak cenne inicjatywy. I jestem
z tego powodu dumna i szczęśliwa, że jest tutaj tyle fantastycznych osób, którym temat wsparcia
uchodźców, w ogóle osób potrzebujących pomocy, jest tak bliski.
MH: No właśnie – opowiedz trochę o tych działaniach, które nie
do końca przenikają do głównego nurtu medialnego. W Poznaniu jesteś głównie kojarzona poprzez zaangażowanie w pomoc
dla uchodźców.
PK: Przy każdej inicjatywie, choćby
Poznańskiej Wyprzedaży Garażowej, tworzy się koalicja, w skład
której wchodzą formalne, jak i nieformalne grupy i inicjatywy oddolne.
nr 2(4), 2017

Są to często po prostu mieszkańcy
i mieszkanki Poznania, którzy i które chcą nas w jakiś sposób wesprzeć. Jesteśmy świeżo po III edycji
„Garażówki”, dzięki której udało się
zebrać ponad 12 tysięcy złotych!
Z tymi pieniędzmi na greckiej wyspie Lesbos (miejsce, w którym
znajduje się duży obóz, w którym
schronienie otrzymują uchodźcy,
głównie z krajów ogarniętych przez
wojnę – przyp. RED) jest już Marek
Durski, który na miejscu koordynuje
akcję przekazania tych pieniędzy
na rzecz potrzebujących. Codziennie zdaje nam relacje, jaka kwota
i na jaki cel została przeznaczona.
Zresztą już teraz zapowiadam, że
po powrocie Marka do Polski, zorganizujemy z nim spotkanie, podczas którego opowie, na co zebrane
w Poznaniu pieniądze zostały wydane w Lesbos. Warto dodać, że
dokładamy starań, aby wszystkie
pieniądze zebrane podczas naszych akcji i zbiórek, były kierowane
do konkretnych miejsc i osób, które tej pomocy potrzebują. Dlatego
dobrze mieć swojego człowieka na
miejscu. Sytuacja nie jest tam łatwa
– mamy zimę, a w obozie, w którym jest 1500 miejsc, w tej chwili

przebywa ok. 8000 osób… Często
też zdarza się, że w takich trudnych
warunkach atmosferycznych małe
dzieci biegają w sandałach, bo nie
mają zimowego obuwia.
MH: No właśnie – co możemy
zrobić, w tej trudnej, nie ukrywajmy, sytuacji – według sondaży
przeprowadzanych w Polsce,
duża grupa naszych rodaków
nie pała miłością do uchodźców,
i traktuje ich jak zło, zbliżające się
w kierunku naszych granic.
PK: Wiem jakie są nastroje, bo często różni ludzie, znający moją działalność, dają mi to odczuć. Jednak
my naprawdę możemy zrobić bardzo dużo. Począwszy od wrzucenia
do puszki podczas zbiórki nawet 5
zł, po rozmowy z przyjaciółmi. Jest
okres świąteczny, siadamy przy
stole ze swoimi bliskimi. W Polsce
mamy taką piękną tradycję, kiedy zostawiamy jedno nakrycie dla
utrudzonego wędrowca. Marzy mi
się, aby w każdym polskim domu,
przy tym pustym miejscu przy stole,
pomyśleć o tym, że takich wędrowców (nie z własnego wyboru) jest na
świecie bardzo wielu. I są oni bardzo
blisko naszego kraju.
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Podsumowanie konkursu
Poznański Wolontariusz 2017
W tym roku organizatorzy otrzymali rekordową liczbę
zgłoszeń – ponad 80 (czyli prawie dwa razy więcej niż
w ubiegłym roku).
MH: Myślisz, że to wyróżnienie,
które otrzymałaś, wzmocni poczucie sensu Twojej działalności?
PK: Akurat przyszedł u mnie mały
kryzys, zaczęłam się zastanawiać,
czy jest sens tu żyć, czy nie wyjechać… W tym momencie moi przyjaciele wysłali wypełniony formularz
zgłoszenia do tytuły Wolontariusza
2017 roku. Zupełnie nie spodziewałam się takiego obrotu sprawy. Gdy
później zobaczyłam to, co napisali
w zgłoszeniu, łzy same popłynęły po
policzkach. Ciesze się, że moi bliscy
tak mnie widzą, i daje mi to bardzo
wiele energii i siły do działania. Poza
tym, szczerze mówiąc, kompletnie
nie spodziewałam się otrzymania
tego wyróżnienia! Zresztą, sam byłeś
na Gali, i widziałeś, że już szykowałam się, aby stamtąd wyjść i udać
się na demonstrację w obronie wolności sądów na Stary Rynek w Poznaniu. Jednak zostałam i gdy pan
Michał Grudziński odczytał ze sceny
moje nazwisko byłam kompletnie
zszokowana. Na szczęście się ogarnęłam i zdołałam podziękować za to
wyróżnienie, za bardzo nie płacząc
(śmiech).
Marzy mi się Poznań jako miasto
otwarte. Otwarte na wszystkich
ludzi, bez względu na ich poglądy,
działania, wyznanie, kolor skóry, itp.
Chciałabym żyć w mieście, gdzie
jest miejsce dla każdego, kto z szacunkiem odnosi się do drugiego
człowieka. Jestem poznańską pyrą
i bardzo mi na tym mieście i ludziach
tu żyjących zależy.
MH: Dziękuję za rozmowę, padły
w niej naprawdę piękne słowa.
Powodzenia, Paulina!
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Nagrody przyznano w sześciu kategoriach. Laureatów
wybrała kapituła konkursu, w skład której wchodzili
przedstawiciele prezydenta Poznania, rady miasta,
młodzieżowej rady miasta, Centrum Inicjatyw Senioralnych, poznańskich mediów oraz zwyciężczyni konkursu z roku 2015.
Wolontariuszką roku w kategorii indywidualnej została Paulina Kuntze. Wyróżniono Agnieszkę Kalugę,
autorkę „Zorkowni” i dr. Radosława Hoffmana, który
kupił autobus i przerobił go na lokal dla bezdomnych.
Wśród seniorów wolontariuszką roku została Hanna
Maciejewska. Wyróżnieniem uhonorowano Danutę
Matyję-Woźniak i Adama Gatniejewskiego.
W kategorii młodzieżowej kapituła nagrodziła Michała
Nowaczyka, studenta pielęgniarstwa, który pomaga
w Hospicjum Palium. Wyróżnienie otrzymali Jakub Cur
i Beata Nowak.
Laureatem kategorii „Najlepszy wolontariat pracowniczy” została Kompania Piwowarska. Wyróżnienie
trafiło do Fundacji Banku Zachodniego WBK.
Pierwsze miejsce w kategorii zespołowej zdobyli wolontariusze szpitalni Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu. Wyróżnienia trafiły do
Wolontariatu Miejskiego w Poznaniu i Ratowników Drogowych Polskiego Związku Motorowego zrzeszonych
w Automobilklubie Wielkopolskim.
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali
nagrody pieniężne w wysokości 4 000 zł.
Gala podsumowująca konkurs odbyła się w Sali Ziemi
na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Dla poznańskich wolontariuszy oraz innych gości imprezy
zagrał popularny zespół Strachy Na Lachy.

Wszystkim wyróżnionym
serdecznie gratulujemy!
mililudzie.org
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Deklaracja
My, uczestniczki i uczestnicy
III Kongresu Osób
z Niepełnosprawnościami
żądamy realizacji prawa do samodzielnego
i niezależnego życia dla wszystkich Polek
i Polaków z niepełnosprawnościami.
Drogą do tego celu jest wdrożenie
postanowień Konwencji o prawach osób
z niepełnosprawnościami
oraz podpisanie i ratyfikacja Protokołu
Fakultatywnego do Konwencji.

Żądamy poszanowania godności
i realizacji wszystkich praw osób
z niepełnosprawnościami.
nr 2(4), 2017
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Czas na zmiany!
Osoby z niepełnosprawnościami muszą
uzyskać wsparcie
12 grudnia w Warszawie odbyła się konferencja
prasowa, podczas której przedstawiciele licznych
organizacji społecznych zaprezentowali deklarację
przyjętą przez uczestników III Kongresu Osób
z Niepełnosprawnościami oraz założenia
dla Nowego Systemu Wsparcia.

Obecnie osoby z niepełnosprawnościami wciąż pozostawione są na marginesie życia
społecznego. Wiele instytucji jest
niedostosowanych do ich potrzeb,
a prawa zbyt często nie są traktowane poważnie, z należytą uwagą
i poszanowaniem godności. Choć
ratyfikowana przez Polskę Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami gwarantuje im
wsparcie, blisko sześć milionów
osób wciąż spotyka się z trudnościami w zdobyciu wykształcenia,
znalezieniu pracy, a nawet zawarciu
małżeństwa. W tej sytuacji oczywista
jest potrzeba zmian! Zarówno na poziomie przepisów ogólnokrajowych,
jak i lokalnych.
Warszawska konferencja odbyła się
12 grudnia 2017 r. na Uniwersytecie
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Warszawskim, w Pałacu Kazimierzowskim. Stanowiła ona kontynuację działań, które rozpoczęły się
podczas Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami już w 2015 roku.
Podczas konferencji nastąpiło uroczyste zaprezentowanie Założeń dla
Nowego Systemu Wsparcia osób
z niepełnosprawnościami a także
deklaracji, która własnoręcznie została podpisana przez obecnych na
spotkaniu przedstawicieli organizacji.
Zaproponowane rozwiązania to efekt
wielu dyskusji i konsultacji, a ich celem jest stworzenie osobom z niepełnosprawnościami możliwości
godnego, niezależnego życia z takimi
samymi prawami, jakie mają pozostali obywatele. Tylko wprowadzając
nowe podejście i kompleksowy system wsparcia możemy spowodować,

że osoby z niepełnosprawnościami
nie będą traktowane jak drugorzędni członkowie społeczeństwa. Będą
mogły decydować o własnym życiu –
m.in. gdzie mieszkają, pracują, uczą
się. Będą mieć możliwość decydowania o założeniu rodziny, dysponowania własnymi dochodami, brania
udziału w wyborach, referendach,
czy wybierania jak i gdzie spędzają
czas wolny.
Konferencja była okazją do wypowiedzi przedstawicieli organizacji
społecznych, które czynnie włączyły się w wypracowanie Założeń dla
Nowego Systemu Wsparcia Osób
z Niepełnosprawnościami. To również efekt licznych konsultacji, które
zostały poczynione oraz Kongresu
Osób z Niepełnosprawnościami, który jako jedyny podjął się tak szeroko
mililudzie.org
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rozumianych zmian systemowych.
Kilka tysięcy osób wspólnymi siłami
zaangażowało się, by osobom z niepełnosprawnościami żyło się lepiej
i tak, jak same tego chcą.
Podczas konferencji – po licznych
uwagach i konsultacjach – przedstawiono proponowane założenia
nowego systemu wsparcia m.in. dla
usług społecznych na rzecz niezależnego życia, opieki wytchnieniowej,
zintegrowanych usług osobistych
oraz mieszkalnictwa wspomaganego.
Tylko dzięki zaangażowaniu różnych
podmiotów, możliwe będzie przeprowadzenie zmian, które zrównają
prawa osób z niepełnosprawnościami
z prawami reszty obywateli. – mówi
pan Aleksander Waszkielewicz, Prezes Zarządu Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. – Liczymy również na kooperację ze strony władz,
zarówno lokalnych, jak i ogólnokrajowych.
Organizatorzy, jak i uczestnicy konferencji, zgodnie twierdzą, że spotkanie
i podpisanie deklaracji były ważne
i bardzo potrzebne. Był to pierwszy
krok w procesie wdrażania zmian, jakie powinny zostać dokonane przez
władze administracji zarówno centralnej, jak i lokalnej.
Priorytetem są dla nas prawa człowieka. Chcemy przekazać założenia
na ręce decydentów. Chcemy, aby
w końcu wzięto odpowiedzialność
za los osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Stąd III Kongres, stąd
konsultacje i liczne spotkania, stąd
założenia, nad którymi wspólnie
pracujemy. Pora odpowiedzieć na
rzeczywiste problemy osób z niepełnosprawnościami.

_
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Za niezależnym
życiem!
POZNAŃSKI KURIER SPOŁECZNY

Za nami III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami,
który w tym roku odbywał się pod hasłem
„Za niezależnym życiem”. W trakcie Kongresu mieliśmy
przyjemność uczestniczyć w kilku sesjach tematycznych
dotyczących życia osób z niepełnosprawnościami
w naszym kraju. Jedną z bardziej ciekawych była sesja „Równość szans i niedyskryminacja”. Prowadzili ją
dr Monika Zima-Parjaszewska – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
Agnieszka Król i Katarzyna Żeglicka – Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo

Podgrupy i moderatorzy podgrup
–
–
–

Wspierane podejmowanie decyzji
zamiast ubezwłasnowolnienia
dr Monika Zima-Parjaszewska
Sytuacja kobiet z niepełnosprawnościami
a prawo do równego traktowania
Agnieszka Król
Prawo do życia bez przemocy
Katarzyna Żeglicka

Uczestnicy i uczestniczki dyskutowali o poszanowaniu podmiotowości i autonomii mających znaczenie
w niezależnym życiu osób z niepełnosprawnościami.
Zaakceptowali postulaty Nowego Systemu Wsparcia
dla osób z niepełnosprawnościami oraz wnioskowali o:
–
dodanie priorytetu strategicznego:
Niezależne życie jako życie bez przemocy.
–
weryfikację Nowego Systemu Wsparcia
pod kątem praw kobiet.
Wnioski z dyskusji w grupach roboczych przedstawiono poniżej.

Wspierane podejmowanie decyzji
zamiast ubezwłasnowolnienia
Grupa dyskutowała o potrzebie zmian instytucji
ubezwłasnowolnienia i zastąpienia jej różnorodnymi formami wsparcia prawnego opartymi na modelu
wspieranego podejmowania decyzji.
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Przedstawienie informacji na temat ubezwłasnowolnienia, procedury ubezwłasnowolnienia i skutków ubezwłasnowolnienia.
Dyskusja o celach zmian – dlaczego chcemy zmienić ubezwłasnowolnienie? Jakie jest
ryzyko utrzymywania tej instytucji.
Dyskusja o trudnych sytuacjach związanych
z korzystaniem ze zdolności do czynności
prawnych: odpowiedzialność cywilna i karna, nieważność czynności prawnej, zgoda
na zabieg medyczny.
Przedstawienie modelu wspieranego podejmowania decyzji (wspieranie w procesie
decyzyjnym, a nie podejmowanie decyzji
w zastępstwie).
Dyskusja o osobie wspierającej (asystent
prawny, doradca prawny).
Informacja na temat możliwych do zastosowania rozwiązań w obowiązującym systemie
prawa – kurator dla osoby niepełnosprawnej
z art. 183 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, pełnomocnictwo notarialne, zastępcza
zgoda na podjęcie czynności prawnej.

Postulaty
1.
2.

Podnoszenie świadomości rodziców osób
z niepełnosprawnościami na temat zagrożeń
wynikających z ubezwłasnowolnienia.
Podnoszenie świadomości rodziców na temat aktualnie obowiązujących możliwościach
wspierania zamiast ubezwłasnowolnienia.
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3.

4.

5.

Podnoszenie świadomości społeczeństwa
na temat potrzeby wspierania osób
z niepełnosprawnościami w podejmowaniu
decyzji i korzystaniu przez nie ze zdolności
do czynności prawnych.
Wprowadzenie różnorodnych
form wspieranego podejmowania
decyzji – wsparcie musi uwzględniać
rzeczywistą wolę i preferencje osoby
z niepełnosprawnością, a nie subiektywne
przekonanie dotyczące jej najlepszego
interesu.
Osoba wspierająca powinna być
certyfikowana (działać zgodnie z przyjętymi
standardami) a jej działania powinny być
weryfikowane przez sąd.

Sytuacja kobiet
z niepełnosprawnościami
a prawo do równego traktowania
Przedmiotem dyskusji w grupie były poniższe postulaty. Grupa zgodziła się co do ich istotności oraz
podkreśliła wagę innych problemów omówionych po
przedstawieniu poniższych 9 postulatów.
1.

Zapobieganie przemocy i mechanizmy
reagowania na przemoc.
Wczesna prewencja – zapewnienie skutecznych mechanizmów reagowania na przemoc
jako niezbędny element Strategii Niezależnego Życia i Deinstytucjonalizacji:
a/ Podnoszenie świadomości w zakresie
rozpoznawania przemocy i praw osób
doświadczających przemocy – w formie
dostępnej dla osób z różnymi rodzajami
niepełnosprawności.
b/ Profilaktyczny pakiet wczesnego diagnozowania przemocy w rodzinie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w szczególności kobiet
z niepełnosprawnościami.
c/ Zwiększenie dostępności oferty pomocy
skierowanej do kobiet doświadczających przemocy, na przykład dostępność
schronisk dla osób doświadczających
przemocy poprzez wprowadzenie
finansowania dostępności wskazanego
procenta miejsc w takich placówkach.
d/ Podnoszenie kompetencji pracownic
i pracowników Interdyscyplinarnych
Zespołów ds. Przeciwdziałania Przemocy
w zakresie: dostępności (architektonicznej, komunikacyjnej, informacyjnej itp.)
ich usług oraz specyfiki przemocy wobec
osób z niepełnosprawnościami.
e/ Podnoszenie kompetencji psycholożek
i psychologów pracujących z osobami
doświadczającymi przemocy w zakresie:
dostępności (architektonicznej, komunikacyjnej, informacyjnej itp.) ich usług
oraz specyfiki przemocy wobec osób
z niepełnosprawnościami.

f/ Stworzenie mechanizmów reagowania
w sytuacji występowania przemocy na linii osoba z niepełnosprawnością – pracownik instytucji opiekuńczej (na przykład DPS – dom pomocy społecznej).
g/ Zapewnienie dostępności procedury
Niebieskiej Karty.
2.

Aktywność zawodowa kobiet z niepełnosprawnościami.
Przy planowaniu działań na rzecz zwiększenia aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami konieczne jest szczególne
uwzględnienie działań na rzecz podjęcia
i utrzymania pracy przez kobiety z niepełnosprawnościami. Byłaby to odpowiedź na
problem niższej aktywności zawodowej kobiet. Działania te mogą obejmować między
innymi:
a/ Edukację pracowników Publicznych
Służb Zatrudnienia w zakresie możliwości i potencjału zawodowego kobiet
z niepełnosprawnościami (w tym niestereotypowego podejścia do wykonywanych zawodów).
b/ Promowanie zatrudniania kobiet z niepełnosprawnościami wśród pracodawców
na otwartym rynku pracy.
c/ Wsparcie skierowane bezpośrednio do
kobiet (na przykład szkolenia wzmacniające).
d/ Opracowanie i wdrożenie polityki zapobiegającą dysproporcji w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, zwłaszcza w niskopłatnych, sfeminizowanych sektorach
zatrudnienia.
e/ Zapewnienie edukacji zawodowej dla
kobiet z niepełnosprawnościami dostosowanej do współczesnych potrzeb
i wymagań rynku pracy, zwłaszcza w zawodach gwarantujących odpowiednie
wynagrodzenie, takie samo jak otrzymują
mężczyźni.
3. Prawa reprodukcyjne i rodzinne
Poszanowanie praw reprodukcyjnych i rodzinnych, zapewnienie braku zróżnicowania
ze względu na niepełnosprawność w zakresie zdrowia reprodukcyjnego na zasadzie
równości z innymi osobami:
a/ Dostęp do informacji o stanie zdrowia,
w tym reprodukcyjnego, w dostępnej
formie oraz z uwzględnieniem potrzeb
wynikających ze specyfiki konkretnej
niepełnosprawności.
b/ Zapewnienie dostępu do planowania
potomstwa oraz edukacji seksualnej
na zasadzie równości z innymi osobami
oraz mechanizmów reagowania w sytuacjach braku poszanowania tych praw.
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c/ Zapewnienie wsparcia w zakresie
opieki okołoporodowej i ginekologicznej z uwzględnieniem potrzeb kobiet
z niepełnosprawnościami dotyczących
dostępności (architektonicznej, komunikacyjnej, informacyjnej, technicznej itp.).
d/ Edukacja na temat praw reprodukcyjnych i rodzicielskich osób z niepełnosprawnościami.
e/ Wsparcie w rodzicielstwie: możliwość
korzystania ze wsparcia asystenta/asystentki rodziny. Ewentualne podniesienie
progu dochodowego przy świadczeniu
500+ nie tylko z tytułu niepełnosprawności dziecka, ale i rodzica.
f/ Zapobieganie ograniczaniu bądź pozbawianiu praw rodzicielskich tylko
ze względu na niepełnosprawność –
zgodnie z art. 23 ust. 4 Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami.
4.

Edukacja o prawach obywatelskich.
a/ Podnoszenie świadomości kobiet i mężczyzn z niepełnosprawnościami w zakresie ich praw.
b/ Wzmocnienie autonomii, niezależności
i solidarności kobiet z niepełnosprawnościami.
c/ Wprowadzanie i promowanie działań
kobiet z niepełnosprawnościami zgodnie

6.

7.

Poprawa sytuacji opiekunek i opiekunów
osób z niepełnosprawnościami.
Wprowadzenie przerwy regeneracyjnej,
zwanej też opieką wytchnieniową, pamiętając, że zdecydowana większość osób
wspierających i wykonujących pracę opiekuńczą to kobiety.

8.

Dostępność wrażliwa na płeć.
Uniwersalne projektowanie wrażliwe na
płeć, to znaczy uwzględniające potrzeby
kobiet, specyficzne dla nich usługi, przestrzenie, ale także udostępnianie przestrzeni
społecznych, z których kobiety korzystają częściej niż mężczyźni, na przykład
ze względu na role opiekuńcze, które pełnią
w społeczeństwie.
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2.
3.

Tematy dodane w efekcie konsultacji
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

z zasadą „Nic o nas bez nas” – self-adwokatura.
Edukacja antydyskryminacyjna i podnoszenie świadomości.
a/ Wprowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej uwzględniającej perspektywę płci
i niepełnosprawności.
b/ Wdrażanie zasady równości płci i niepełnosprawności w systemie kształcenia,
na przykład poprzez włączanie perspektywy równości płci i niepełnosprawności
do szkolnych programów nauczania
i szkolenia nauczycieli/nauczycielek oraz
poprzez dalsze kształcenie kadry nauczycielskiej.
c/ Podnoszenie w społeczeństwie poziomu
wiedzy i świadomości na temat niepełnosprawności, potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym
uwzględnieniem kobiet z niepełnosprawnościami, a także budowanie i wzmacnianie ich pozytywnej tożsamości
poprzez przeciwdziałanie infantylizacji.

Ewaluacja i statystyka.
Zbieranie (ilościowych i jakościowych)
danych dotyczących sytuacji osób z niepełnosprawnościami oraz prowadzenie ewaluacji programów wsparcia z uwzględnieniem
intersekcjonalnych przesłanek, w tym płci.

Zapewnienie ściągalności alimentów.
Ściągalność alimentów w Polsce jest na dramatycznie niskim poziomie, co dotyczy również rodziców, w znacznej większości matek
opiekujących się dziećmi z niepełnosprawnościami bądź kobiet z niepełnosprawnościami wychowujących dzieci. Rozwiązanie
tej kwestii powinno być priorytetem działań,
ponieważ wpływa na sytuację dziewcząt
i chłopców z niepełnosprawnościami.

5.

9.

10.

11.

Sytuacja kobiet jako kwestia horyzontalna
w całym Nowym Systemie Wsparcia – zgodnie z art. 6 Konwencji.
Perspektywa seniorek – sytuacja kobiet
w wieku senioralnym jako problem wymagający dodatkowej uwagi (to kobiety stanowią
większość wśród seniorów, kwestia niższych emerytur itd.).
Opieka ginekologiczna: dostępność oraz
problem dotyczący tego, że prawnie osoba
może rozpocząć życie seksualne w wieku
15 lat, natomiast dziewczęta mogą samodzielnie pójść do ginekologa od 18 roku
życia.
Dostępność edukacji seksualnej opartej na
wiedzy naukowej.
Dalsze dyskusje dotyczące kwestii praw
reprodukcyjnych, ponieważ nie ma w środowisku konsensusu.
Korygowanie szkodliwych postaw, przekonań i wzorców postępowania u mężczyzn
dopuszczających się przemocy jako istotny
element przeciwdziałania przemocy.
Szczególne zwrócenie uwagi na możliwość
zgłaszania i otrzymania wsparcia w sytuacji
doświadczania przemocy w polskim języku
migowym.
Wsparcie rodziców w umiejętności wychowywania dzieci do niezależnego życia jako
klucz do wsparcia dziewcząt i chłopców
z niepełnosprawnościami.
Podnoszenie w społeczeństwie poziomu wiedzy i świadomości na temat niepełnosprawności, potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet
z niepełnosprawnościami, a także budowanie
i wzmacnianie ich pozytywnej tożsamości
poprzez przeciwdziałanie infantylizacji.
Dokładniejsze przyjrzenie się sytuacji osób
dorosłych i ich potrzebom dotyczącym
wsparcia i opieki (w szczególności zniesienie założenia, że małżeństwo osoby z niepełnosprawnością to instytucja opiekuńcza).
Przeciwdziałanie niewidoczności rodziców
z niepełnosprawnościami w prawodawstwie
i programach społecznych. Na przykład
w programie 500+ obowiązuje inne kryterium dochodowe, jeśli dziecko ma niepełnosprawność, ale już nie w przypadku, gdy to
rodzic jest osobą z niepełnosprawnością.

Prawo do życia bez przemocy
Rekomendacje dotyczące zapobiegania przemocy
i mechanizmów reagowania na przemoc w przepisach prawnych:
1.
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:
– nowelizacja ustawy,
– dodanie zapisu o przeciwdziałaniu przemocy wobec osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem
kobiet z niepełnosprawnościami,
– dodanie definicji dyskryminacji krzyżowej
i zdefiniowanie wszystkich przesłanek,
– dodanie zapisu o dostosowaniu
wsparcia, działań profilaktycznych
i edukacyjnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ze szczególnym
uwzględnieniem kobiet z niepełnosprawnościami,
– dodanie zapisu o dostosowaniu ośrodków
dla ofiar przemocy do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet z niepełnosprawnościami,

4.

5.

– dodanie zapisu o obowiązku szkoleń dla
policjantów, prawników, psychologów,
urzędników na temat niepełnosprawności.
Prawo oświatowe:
– dodanie zapisu o edukacji antydyskryminacyjnej.
Niebieska Karta:
– zapewnienie dostępności procedury
Niebieskiej Karty,
– uwzględnienie niepełnosprawności
w zapisach Niebieskiej Karty.
Kodeks Karny:
– dodanie niepełnosprawności jako
przesłanki w zapisach o przestępstwach
z nienawiści.
Dyrektywa o ofiarach przestępstw oraz Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej:
– przestrzeganie przez Polskę zapisów ww.
dokumentów.

Dodatkowe rekomendacje
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

Korygowanie szkodliwych postaw, przekonań i wzorców postępowania u mężczyzn
dopuszczających się przemocy jako istotny
element przeciwdziałania przemocy.
Wczesna prewencja, zapewnienie skutecznych mechanizmów reagowania na przemoc
jako niezbędny element programu niezależnego życia.
Podnoszenie świadomości w zakresie
rozpoznawania przemocy i praw osób
doświadczających przemocy – w formie dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami.
Dostępny pakiet profilaktyczny wczesnego
diagnozowania przemocy w rodzinie.
Zwiększenie dostępności (architektonicznej,
komunikacyjnej, informacyjnej itp.) oferty
pomocy skierowanej do osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet doświadczających przemocy,
na przykład dostępność schronisk dla osób
z niepełnosprawnościami doświadczających przemocy poprzez wprowadzenie
finansowania dostępności dla osób z niepełnosprawnościami wskazanego procenta
miejsc w takich placówkach.
Podnoszenie kompetencji pracownic i pracowników Interdyscyplinarnych Zespołów
ds. Przeciwdziałania Przemocy w zakresie:
dostępności (architektonicznej, komunikacyjnej, informacyjnej itp.) ich usług oraz
specyfiki przemocy wobec osób z niepełnosprawnościami.
Podnoszenie kompetencji psycholożek
i psychologów pracujących z osobami
doświadczającymi przemocy w zakresie:
dostępności (architektonicznej, komunikacyjnej, informacyjnej itp.) ich usług oraz
specyfiki przemocy wobec osób z niepełnosprawnościami.
Częste i dokładne kontrole instytucji opiekuńczych.
Stworzenie mechanizmów reagowania w sytuacji występowania przemocy na linii osoba
z niepełnosprawnością – pracownik instytucji opiekuńczej (na przykład DPS-u – domu
pomocy społecznej).
Prowadzenie badań na temat przemocy
wobec osób z niepełnosprawnościami, ze
szczególnym uwzględnieniem kobiet z niepełnosprawnościami, w tym szczególnie
dotyczących przyczyn niezgłaszania incydentów przemocy przez kobiety z niepełnosprawnościami oraz przemocy seksualnej.
Edukacja i wsparcie dla opiekunów/opiekunek osób z niepełnosprawnościami.

red

na podstawie materiałów
przygotowanych
przez organizatorów
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Kolorowe
światło
„Niepełnosprawność nie ma tu żadnego
znaczenia. Chłopacy przede wszystkim
są artystami!” – te słowa Wojtka Retza,
założyciela i lidera „Na Górze”, dobrze
znanego zespołu rockowego, w skład którego
wchodzą m.in. osoby z niepełnosprawnościami
warto przytaczać przy każdej okazji.
Zwłaszcza, gdy patrzy się na dzieła takich
artystów jak Sylwia Taciak.

Preferowaną techniką Sylwii jest malowanie na desce
akrylami – niezależnie od tego czy
jest to malarstwo całkowicie świeckie, czy na poły sakralne. Tworząc
ulubione przez siebie ikony, starannie nanosi wybrane kolory zgodnie z tradycyjną techniką tworzenia
ikon, jednak dzięki jej specyficznemu podejściu i niepowtarzalnej
interpretacji, jest ona oryginalnym
twórcą, który przetwarza przez
swoją świadomość tematy biblijne
w swoim charakterystycznym stylu.
Obrysowane liniami nieco zdeformowane figury świętych bywają
niepokojące w swym wyrazie, co
nie przeszkadza im emanować zawsze „KOLOROWYM ŚWIATŁEM”
– zgodnie z tytułem nadanym przez
nią wszystkim dotychczasowym indywidualnym wystawom.
14

W ostatnim czasie artystka poświęciła się również tworzeniu pejzaży
miejskich z krajów całego świata,
zainspirowana i zafascynowana fotografiami z kolorowych albumów.
Cykl nowych prac nazwała „PARYŻ
– LONDYN – NOWY JORK – POZNAŃ” i ma zamiar go zaprezentować zarówno w galeriach polskich,
jak i zagranicznych, dzięki czemu
może będzie mogła odwiedzić osobiście wszystkie miasta z tytułu.
Sylwia ma swoją stałą ekspozycję
w rogalinkowskiej pracowni, uczestniczyła wielokrotnie w wystawach
zbiorowych, w Galerii Miejskiej
w Mosinie i w Mosińskim Ośrodku
Kultury. W 2012 r. artystka zaprezentowała indywidualną wystawę
swoich ikon w Galerii Tak w Poznaniu. Znaczącym wydarzeniem

dla Sylwii było zaprezentowanie
w 2013 r. przekroju prac podczas
Nocy Muzeów w Muzeum Etnograficznym w Poznaniu. W tym
samym roku Sylwia miała również
wystawę w Galerii przy Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie,
a w 2014 r. została zaproszona do
Stęszewskiego Ośrodka Kultury.
W styczniu 2016 r. prace Sylwii z kolekcji „PARYŻ - LONDYN – NOWY
JORK – POZNAŃ” zaprezentowała
galeria Inkubatora Artystycznego
„Lupa” w Puszczykowie.
Jej dzieła znajdują się w stałych zbiorach Muzeum Górków w Szamotułach, jak również w wielu prywatnych
kolekcjach w kraju i zagranicą.
Uhonorowana wyróżnieniem w Wielkopolskim Przeglądzie Twórczości
Plastycznej Osób Niepełnosprawnych „Inny Świat Jest Tu”. W 2015 r.
została laureatką stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury.
W grudniu 2016 r. Sylwia zaprezentowała swoje najnowsze ikony i pejzaże miejskie w kawiarni – spółdzielni socjalnej „Dobra” w Poznaniu,
we wrześniu 2017 r. wzięła udział
w corocznej zbiorowej prezentacji
twórczości artystów – amatorów
pracowni artystycznej w Rogalinku, która odbyła się w Mosińskim
Ośrodku Kultury. 13 stycznia 2018 r.
będzie miała indywidualną wystawę
przekroju swoich prac w Galerii Skalar w Poznaniu. Wystawę artystka
tym razem zatytułowała „Kolorowa
jasność nieba”.
Kurator wystaw i prac
Sylwii Taciak:
Aleksandra Michalska
tel. 503 90 24 54
mililudzie.org
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Sylwia
Taciak
ur. 25.03.1980 r.
w Poznaniu, mieszka
w Rogalinku, gdzie od kilku
lat zajmuje się malarstwem
i ikonopisaniem
w pracowni artystycznej
pod patronatem
Towarzystwa Przyjaciół
Dębów Rogalińskich.
Jej opiekunem w pracy
twórczej jest Pani
Lucyna Smok, artystka,
założycielka pracowni.
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Kultura
dostępna
dla wszystkich
13 i 14 października 2017 w Dymaczewie Nowym
odbyły się wyjątkowe warsztaty, w których wzięły
udział osoby na co dzień organizujące wydarzenia
kulturalne, a także prowadzące edukację
kulturalną na terenie całej Wielkopolski.

Celem warsztatów prowadzonych metodą Design Thinking, było zwiększenie liczby widzów
z różnymi niepełnosprawnościami,
które uczestniczą w życiu kulturalnym w Wielkopolsce. Cóż, niestety
niezbyt często osoby z dysfunkcjami uczestniczą w koncertach, spektaklach teatralnych czy pokazach filmowych lub wystawach w galeriach
sztuki. Zwłaszcza w mniejszych
miejscowościach. Tym bardziej miło
było widzieć chęć i zaangażowanie podczas warsztatów ze strony
przedstawicieli instytucji kultury ze
Środy Wielkopolskiej, Lubasza czy
Opalenicy. Cieszy też fakt, że po zakończeniu warsztatów, ich uczestnicy przygotowali dostępne pokazy
filmowe (z audiodeskrypcją i napisami dla osób niesłyszących) w swoich
macierzystych instytucjach. Mamy
18

nadzieję, że wkrótce dostępne wydarzenia staną się standardem, a nie
świętem, podczas którego osoby
z niepełnosprawnościami są pełnoprawnymi uczestnikami i uczestniczkami życia kulturalnego.
Jednym z efektów prowadzonych
warsztatów było przygotowanie
małego przewodnika savoir-vivre
wobec osób z niepełnosprawnościami „Też tutaj jestem!”, który później
został rozesłany do kilkudziesięciu
instytucji kultury w Wielkopolsce.

Marcin Halicki
Warsztaty w Dymaczewie Nowym odbyły się
w ramach projektu „Kultura dostępna - dla
wszystkich!” współfinansowanego ze środków
PFRON będących w dyspozycji Samorządu
Województwa Wielkopolskiego.

mililudzie.org
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Uczestnicy
i uczestniczki
warsztatów
w Dymaczewie
Nowym
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Nie
tylko
matki
chcą
całego
życia
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Dziewiąta edycja Kongresu
Kobiet, która
9-10 września
gościła na Międzynarodowych Targach
Poznańskich,
przyniosła mi
– jako uczestniczce – natłok
refleksji dotyczącej miejsca
kobiet z niepełnosprawnością
w żeńskiej społeczności.
nr 2(4), 2017

Mimo, że gościnne Targi
pomieściły wszystkich chętnych reprezentantów różnych środowisk, nie
odmawiając również osobom z niepełnosprawnościami i ich wydarzeniu
„Chcemy całego życia”, w narracji
Kongresu – czy to w postulatach,
czy podczas paneli – dominowały uciemiężone matki. O kobietach
z niepełnosprawnościami – ich marzeniach, aspiracjach, pragnieniach było zaskakująco niewiele, nawet jak
na wąski wymiar czasowy w postaci
trzech sobotnich paneli i warsztatowego, niedzielnego przedpołudnia...
Nie wiem, jak traktować pokongresowy artykuł portalu niepełnosprawni.pl, którego tytuł już mógł wprowadzić laików w błąd. O ile wiem, że
w dziennikarstwie zdarzają się drukarskie chochliki i mogą się zdarzyć
pewne przekształcenia, o tyle niepokoi mnie wyrażona wprost sugestia,
jakoby tylko matki „chciały całego
życia”. Gdybym nie była obecna na
tym Kongresie, być może bym w to
uwierzyła. Chociaż… Może wątły
głos nas, kobiet z niepełnosprawnością, niechcący tę narrację potwierdza? Że jesteśmy wciąż zbyt
słabe, żeby mówić o pragnieniach?
Część przedstawicielek środowiskowych zmarnowała szansę na wyjście
poza trudny bagaż doświadczeń, co
smuci o tyle, że stygmat nieporadnej osoby z niepełnosprawnością
można podtrzymać również przez
niewłaściwy dobór przedstawicieli;
na szczęście, na drugim krańcu szali
znajdują się te, które perfekcyjnie
wykorzystały szansę, by przemówić… Nie, nie wierzę, że jesteśmy
zbyt słabe, żeby kreować nasze życie. I nie bać się o tym mówić. Może
obraz „omnimatki”, która wszystko udźwignie, a w obliczu niepełnosprawności dziecka – stanie się
jego oknem na świat wrósł w nasze
społeczeństwo?
21
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fot. Wojtek Surdziel (4)
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Ofiarami tego tropu myślowego padają zarówno aktywni ojcowie, jak
i dzieci z niepełnosprawnościami…
Jeszcze jednym wyrazem tego faktu
był jedyny (!) pokongresowy postulat
dotyczący osób z niepełnosprawnością. Dotyczył… świadczenia
pielęgnacyjnego, które – w toku
dyskusji podczas paneli - w istniejącej formie zostało0 uznane za
generator niewolnictwa. Przypadek?
Nie sądzę. Czeka nas dużo pracy,
żeby wyrwać się ze stygmatu. Żeby
była jasność: nie uważam, że tylko
kobiety dotknięte niepełnosprawnością mają problem z przebiciem się
przez społeczne bariery w aspekcie
aspiracji i pragnień. Problem dotyczy
osób z niepełnosprawnością obojga
płci. Niestety, Kongres Kobiet pokazał, że choć jesteśmy częścią kartki,
w sytuacji konfrontacyjnej przypada nam w udziale rola marginesu,
a pieniądze (mimo, że są bronią
obosieczną) są stawiane ponad
wszystko. Szkoda, że tak wyszło.
Nie ujmując niczego rodzicom (ani
matkom, ani ojcom), uważam, że
powinniśmy dążyć do zmiany tych
proporcji. Tendencja dostrzegania
potrzeb rodziców w obliczu niepełnosprawności dziecka zasługuje na
dalsze wspieranie. Zgoda. Jestesmy
różni, a spektrum chorób i zaburzeń nie da się zrównać do jednego
kontinuum. Właśnie dlatego te dwie
przestrzenie – przestrzeń rodziców
dzieci z niepełnosprawnościami,
które wymagają przede wszystkim
opieki i przestrzeń tych, którzy pomimo swojej niepełnosprawności są
w stanie wznieść się ponad bariery – winny iść obok siebie, każdy
w swoim tempie.
A zatem: nie tylko matki chcą całego
życia. Jest nas znacznie więcej.

Weronika Miksza
nr 2(4), 2017
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Uwaga

osoby z niepełnosprawnościami
W celu podwyższenia Państwa komfortu
związanego z ubieganiem się o pomoc
finansową dla osób niepełnosprawnych,
wnioski na 2018 rok o dofinansowanie do:
–

pobytu na turnusie rehabilitacyjnym

–

likwidacji barier technicznych,
architektonicznych i w komunikowaniu się
zakupu predmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych
zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

–
–

będą przyjmowane przez pracowików
MOPR w siedzibie Poznańskiego Centrum
Świadczeń – PCŚ, przy ul. Małachowskiego 10
(biurowiec Podwale) 2, 3 i 4 stycznia 2018 roku
w godzinach od 7.00 do 15.30 oraz 5 stycznia
2018 roku w godzinach od 7.00 do 15.00.
Od 8 stycznia 2018 roku powyższe wnioski będą
przyjmowane, podobnie jak w latach ubiegłych,
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Poznaniu przy ul. Czechosłowackiej
18, w poniedziałki od godziny 7.30 do 16.00,
wtorki, środy i czwartki od godziny 7.30 do 15.30
oraz w piątki w godzinach 7.30 do 15.00.
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Pamiętaj!
2, 3, 4 i 5 stycznia
2018 roku nie ma
możliwości składania
wniosków w MOPR
przy ul. Cześnikowskiej.

W celu
uzupełnienia
złożonych
wniosków
o brakujące
załączniki
zapraszamy
od 8 stycznia
2018 roku
do siedziby
MOPR przy ul.
Cześnikowskiej 18.
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