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OD REDAKCJI

Dzień dobry!
Koniec roku to czas podsumowań. Wśród naszych czytelników i czytelniczek
jest zapewne sporo osób dokonujących oceny poprzednich 12 miesięcy. Pojawiają się także
plany i postanowienia na nowy rok. Początek stycznia to przecież okres wzmożonego ruchu
w klubach fitness oraz siłowniach, początkującymi biegaczami i biegaczkami zapełniają się
liczne ścieżki w parkach, lasach lub po prostu na ulicach…
Dla nas miniony rok to czas wytężonej pracy – choćby podczas wizyt w miejskich instytucjach kultury w Poznaniu, w ramach prowadzonej przez Miłych Ludzi kampanii społecznej
DOSTĘPNA KULTURA. Sprawdzaliśmy w jaki sposób poszczególne instytucje dostępne
są dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.
Oczywiście – nie o wszystkich instytucjach możemy powiedzieć, że są dostępne. Jednak
jest coś, co napawa optymizmem - podejście personelu, w tym osób zarządzających poszczególnymi instytucjami, do kwestii włączenia widza z niepełnosprawnościami w życie
kulturalne, prowadzone w ich instytucjach. Widzieliśmy to choćby na warsztatach prowadzonych dla przedstawicieli poznańskich teatrów, muzeów, kin, galerii. Ich otwartość,
kreatywność, poziom empatii bardzo cieszą i dają nadzieję, że Poznań to naprawdę Miasto
Dostępne, o czym mówi w rozmowie z nami Dorota Potejko, Pełnomocnik Prezydenta Miasta
ds. Osób Niepełnosprawnych.
W trakcie naszej kampanii wyróżniliśmy najbardziej dostępną miejską instytucję kultury
w Poznaniu, który to laur trafił do Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, operatora Bramy
Poznania ICHOT oraz dostępne wydarzenie kulturalne 2016 roku – tutaj zdecydowanie
zwycięzcą została agencja Roots Music Promotion, organizator koncertu Out of Time 966.
Laureatem plebiscytu internetowego na dostępną instytucję kultury, ogłoszonego na naszej
stronie www.dostepnakultura.pl, zostało Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
Oczywiście to nie koniec naszej kampanii – o szczegółach poinformujemy w kolejnym
wydaniu Kuriera.
Tymczasem – miłej lektury!

MARCIN HALICKI

REDAKTOR NACZELNY
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Dorota Potejko; fot. archiwum RED

Marcin Halicki: Pani Dyrektor,
kończy się 2016 rok - na jakim
etapie są prace związane
z wprowadzaniem standardów
dostępności Poznania?

Poznań
– Miasto
Dostępne
Temat wprowadzenia standardów dostępności
dla osób z niepełnosprawnościami pierwszy
raz pojawił się kilka lat temu, z inicjatywy
przedstawicieli Urzędu Miasta Poznania,
ale także grupy osób z niepełnosprawnościami
w Poznaniu. Odbywały się cykliczne
spotkania zespołów tematycznych w różnych
obszarach, związanych z dostępnością
miasta. O postępie prac nad wprowadzaniem
standardów dostępności w stolicy Wielkopolski
rozmawiamy z Dorotą Potejko, Zastępczynią
Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw
Społecznych Urzędu Miasta Poznania,
Pełnomocniczką Prezydenta Miasta
ds. osób Niepełnosprawnych
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Dorota Potejko: Jest to dość długi
proces, ponieważ wymaga koordynacji bardzo wielu jednostek, które są
zaangażowane w prace nad wprowadzeniem standardów. Zostały one
wypracowane w zespołach roboczych
i wspólną decyzją naszych poznańskich ekspertów, mam na myśli przedstawicieli miejskich jednostek oraz
osoby z różnymi niepełnosprawnościami, przekazane do Centrum Projektowania Uniwersalnego, które się
mieści w Trójmieście. Powodem takiej
decyzji była chęć ustandaryzowania
kwestii dostępności w skali ogólnokrajowej - żeby nie było takiej sytuacji,
w której osoba z niepełnosprawnością
z Poznania, który wprowadza swoje
standardy dostępności, jedzie np. do
Krakowa, gdzie przestrzeń publiczna
dostosowana jest zupełnie inaczej.
Od czasu wspomnianej decyzji jesteśmy w stałym kontakcie z panem
Markiem Wysockim, Dyrektorem Centrum Projektowania Uniwersalnego
(CPU), który łączy swoje wieloletnie
doświadczenia, jako architekt i twórca
przestrzeni dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami, z konkretnymi
rozwiązaniami i propozycjami środowiska osób z niepełnosprawnościami
w Poznaniu, także ich oczekiwaniami.
Kilka tygodni temu otrzymaliśmy
wstępny materiał, przygotowany
przez gdańskie Centrum, do którego
wprowadziliśmy nasze uwagi. Odbyło
się także spotkanie, w którym wzięli
udział Zastępcy Prezydenta Poznania - Jędrzej Solarski, odpowiedzialny
m.in. za politykę społeczną w Poznaniu oraz Maciej Wudarski, nadzorupks.pl
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jący pracę Zarządu Dróg Miejskich,
Zarządu Transportu Miejskiego czy
Wydziału Transportu i Zieleni. Wspólnie podjęliśmy decyzję o przystąpieniu
Poznania do programu, wykupieniu
od Centrum licencji/certyfikatu Miasta
Dostępnego i wdrażaniu u nas standardów dostępności, pod nadzorem
i we współpracy z prof. Wysockim
i CPU. W tym roku chcielibyśmy
podpisać z nimi ostateczną umowę,
i już od pierwszych miesięcy 2017
roku rozpocząć pierwsze szkolenia
dla pracowników Urzędu Miasta Poznania, miejskich jednostek, ale także
projektantów wcześniej z nami współpracujących. Chodzi o zapoznanie ze
specyfiką projektowania uniwersalnego, istotnego przecież także dla osób
starszych czy rodziców z dziećmi
w wózkach.
MH: W jaki sposób przyjęte
rozwiązania będą wprowadzane
w życie?
DP: Będą one swoistymi wytycznymi
dla miejskich jednostek, będą także
załączane do istotnych warunków zamówień publicznych, po to, aby potencjalni wykonawcy, już na samym
początku procesu przygotowywania
różnych inwestycji wiedzieli, że Miasto oczekuje przy realizacji projektów
respektowania określonych zasad,
związanych z dostępnością dla osób
z niepełnosprawnościami. Kluczem
jest tu wdrażanie standardów uniwersalnego projektowania już na etapie
koncepcji danej budowy/przebudowy.
Niestety, obecnie nieuwzględnienie
wspomnianych standardów właśnie
na etapie projektowania inwestycji,
powoduje ponoszenie dodatkowych,
często bardzo dużych, kosztów
w późniejszym czasie.
MH: No właśnie - tutaj
należałoby zacytować głosy
rozczarowania środowiska
osób z niepełnosprawnościami,
dotyczące chociażby przebudowy
Dworca Głównego…
DP: Musimy zdawać sobie sprawę,
że nie na wszystkie decyzje związane z inwestycjami w Poznaniu bezponr 2, 2016

średni wpływ ma Prezydent… Akurat
w przypadku Dworca, byliśmy, jak
Miasto, poza jakąkolwiek mocą decyzyjną. Oczywiście - wspólnie z Miejską Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych spędziliśmy sporo
czasu na rozmowach i konsultacjach.
Nie mieliśmy jednak w tym wypadku
żadnej mocy prawnej. Wykorzystujemy każdą inną możliwą formę wpływu
na inwestorów: kampanie społeczne,
konferencje, spotkania konsultacyjne, audyty, itp. Zależy nam na tym,
aby przyjęto nasze uwagi i przestrzeń
w Poznaniu była dostępna dla mieszkańców z niepełnosprawnościami.
MH: Jednak przebudowa
Ronda Kaponiera jest stricte
miejską inwestycją. W ostatnim
czasie odbyło się spotkanie
konsultacyjne ze środowiskiem
osób z niepełnosprawnościami,
w którym wzięli udział
przedstawiciele miejskich
jednostek, projektanci,
Wiceprezydent Wudarski oraz
Miejska Społeczna Rada. Jaki był
cel tego spotkania i jakie będą
jego efekty?
DP: Spotkanie odbyło się w celu konsultacji dostosowania Ronda do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Mógł wziąć w nim udział każdy
zainteresowany tematem mieszkaniec i, muszę przyznać, frekwencja
bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła.
Zgłoszono wiele uwag, często były
to detale, ale dość istotne. Po części
w terenie, spotkanie kontynuowaliśmy w Sali Białej Urzędu Miasta, gdzie
odbyła się dyskusja z projektantami
i przedstawicielami miejskich jednostek, odpowiedzialnych za przebudowę Kaponiery, na temat możliwych
zmian i udogodnień. Teraz piłeczka
jest po stronie spółki Poznańskie
Inwestycje Miejskie, która zleca wykonanie prac. Oczywiście będziemy
się przyglądać, w jaki sposób uwagi
zostaną zrealizowane. Liczę na to, że
całość prac zakończy się w pierwszej
połowie 2017 roku.
MH: Trzymamy w takim razie
kciuki! Dziękuję za rozmowę

Dorota Potejko,
Pełnomocnik Prezydenta Poznania
ds. Osób Niepełnosprawnych oraz
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu
Miasta Poznania.
Absolwentka
Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Studiów Podyplomowych w zakresie – pedagogika
specjalna - terapia
pedagogiczna oraz
Podyplomowych
Studiów Administracji na Wydziale
Prawa i Administracji UAM
w Poznaniu.
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Wydarzenie
kulturalne
2016 roku
MARCIN HALICKI

Kiedy kilka lat temu Mariusz Harmasz, szef Roots Music Promotion
zaproponował mi współpracę przy promocji poznańskiego koncertu
Gentlemana, światowej gwiazdy muzyki reggae, wśród osób z niepełnosprawnościami, trochę się zdziwiłem. Jednak powodzenie
przedsięwzięcia, zwłaszcza zapełniona fanami dobrej muzyki platforma przygotowana dla osób z różnymi dysfunkcjami, uzmysłowiło
mi, że moje zdziwienie nie było na miejscu.
Wybierając „Dostępne
wydarzenie kulturalne 2016” cofnąłem
się do tamtych chwil i zdałem sobie
sprawę, że cała kampania „Dostępna
kultura” rozpoczęła się po doświadczeniach, związanych ze współpracą
z Mariuszem i Roots Music. W tym
roku Gentleman z ekipą muzyków
ponownie odwiedził Poznań, występując podczas wydarzenia „Out of
Time 966”.
Organizatorzy także tym razem zadbali o osobną platformę, z której
koncert mogły obejrzeć osoby z różnymi dysfunkcjami. Opiekun osoby
z orzeczeniem o umiarkowanym lub
znacznym stopniem niepełnosprawności mogły przyjść na koncert z opiekunem/opiekunką, który/a za bilet
wstępu zapłacił/a tylko 1 zł. Dodat6

kowo do dyspozycji osób tego potrzebujących oddelegowany został zespół
pomocnych wolontariuszy.
– Bardzo nam zależy, aby z wydarzeń
przez nas realizowanych korzystać
mógł każdy chętny, bez względu na
stopień sprawności – mówił w czerwcu Mariusz Harmasz.
Na koncert przyjechało sporo osób
z innych części kraju - jedną z nich
była Wiktoria Polakowska, która do
Poznania przyjechała aż z Lublina.
Wiktoria porusza się na wózku, i najbardziej narzekała na…. podróż pociągiem.
– Cieszę się, że organizatorzy zadają
sobie trochę trudu, aby udostępnić
imprezę dla osób z różnymi niepełno-

sprawnościami. Uwielbiam Gentlemana, tym bardziej fajnie, że impreza
spełnia standardy dostępności dla
osób z niepełnosprawnościami - mówiła Wiktoria.
W czasie wizyty w Poznaniu towarzyszyła jej koleżanka – Wiktoria
Wywrot, pochodząca z Przemyśla.
Obie panie deklarują, że zjawią się
na kolejnym koncercie gwiazdy reggae, mając nadzieję, że nastąpi to
za rok.
Liczymy na kolejne dostępne wydarzenia muzyczne, organizowane
w Poznaniu – organizatorzy, zarówno komercyjni jak i z instytucji
publicznych naprawdę mają od
kogo czerpać wzorce. Za to właśnie
dziękujemy.

—

pks.pl
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Poza główną atrakcją wieczoru, występem
Gentlemana z towarzyszeniem Alborosie
oraz Cameralis Poznan Orchestra po batutą
Jacka Sykulskiego i Poznan & Dortmund
Boys’ Choir, na scenie usytuowanej na terenie
MTP w Poznaniu wystąpili: Titus, Rebeka,
Paluch, Biff, Błażej Król, MikkiM, Earl 16.

nr 2, 2016
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Empatia receptą
na wykluczenie
IZABELA OLSZEWSKA-PAWĘSKA

Cytując prof. dr hab. Zbigniewa Woźniaka, autorytet w dziedzinie
włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami, to właśnie
dostępność staje się kluczem do rozwiązywania problemów tej
grupy społecznej. Dostępność rozumiana w kilku aspektach:
przestrzeń i architektura, strukturalna, a także partycypacja
społeczna.

Każdy z tych elementów jest bardzo istotny w kontekście
uczestniczenia w życiu społecznym,
zawodowym, ale także kulturalnym.
Jest to podstawowy warunek integracji społecznej i żaden z tych elementów nie powinien być pominięty, a tym
bardziej lekceważony. Brak dostępności w którejkolwiek dziedzinie staje
się podstawą wykluczenia i realnym
ograniczeniem, które uniemożliwia
osobom z niepełnosprawnościami
pełną aktywność.
Osoby pełnosprawne, nie mając
ograniczeń, posiadając pełną dostępność do wszelkich dóbr życiowych, nie zastanawiają się nad tym,
jak istotną funkcję pełni dostępność
przestrzeni publicznej. W przypadku
dostępu do kultury jest to szczególnie ważne. Nie borykając się z większymi ograniczeniami – patrzę w repertuar najbliższego kina, zakładam
płaszcz, 10 minut przed początkiem
8

seansu kupuję bilet, siadam w wygodnym i oglądam wybrany film.
Jednak sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej gdybym była osobą
niewidomą lub niesłyszącą – wtedy
prawdopodobnie nie poszłabym
do kina w ogóle lub wyczekiwała
na film z audiodeskrypcją lub tłumaczeniem na język migowy. Poruszając się o kulach lub na wózku
szukałabym takiego kina, które oferuje windę lub podjazd oraz miejsce
parkingowe usytuowane w najbliższym otoczeniu. Na co dzień pracuję
z osobami z niepełnosprawnościami
i wiem, jak ważna jest DOSTĘPNOŚĆ
rozumiana szeroko – w tym do wydarzeń kulturalnych. Jak istotne są
seanse filmowe, spektakle teatralne,
koncerty muzyczne organizowane
z użyciem audiodeskrypcji i tłumaczeniem na język migowy, miałam
okazję nie raz się przekonać i zapewniam, że sala kinowa, teatralna,
muzealna, koncertowa wypełniona

jest widzami z dysfunkcjami, pokonującymi fizyczne bariery w naszych
miastach, w celu wzięcia udziału
w wydarzeniu kulturalnym, które akurat tego dnia, o tej konkretnej godzinie jest udostępnione także osobom
z niepełnosprawnościami.
Oczywiście, patrząc z perspektywy
kilkunastu ostatnich lat widzę, że
świadomość społeczna na temat
niepełnosprawności bardzo wzrasta.
Z drugiej strony – jest jeszcze dużo
do zrobienia w tym zakresie, ale dzięki
realizacji projektów, prowadzonych
przez organizacje pozarządowe,
kampanii społecznych, programów
dedykowanych (jak choćby program
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura dostępna”) otwieramy się i zaczynamy dostrzegać
osoby z niepełnosprawnościami, jako
równoprawnych, czyli pełnoprawnych
uczestników życia kulturalnego. Tak
trzymać!.

—
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Ważna informacja dla osób
z niepełnosprawnościami!
W celu podwyższenia komfortu związanego z ubieganiem się o pomoc
finansową dla osób z niepełnosprawnościami, wnioski na 2017 rok
o dofinansowanie do:
–

pobytu na turnusie rehabilitacyjnym

–

likwidacji barier technicznych, architektonicznych
i w komunikowaniu się

–

zakupu przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych

–

zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

będą przyjmowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w siedzibie Poznańskiego Centrum Świadczeń
– PCŚ przy ul. Małachowskiego 10 (BIUROWIEC PODWALE)
w dniach 2, 3, 4, 5 stycznia 2017 r.
Od dnia 9 stycznia 2017 r. powyższe wnioski będą
przyjmowane podobnie jak w latach ubiegłych
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Poznaniu przy ul. Cześnikowskiej 18.
Prosimy pamiętać – w dniach 2, 3, 4, 4, 5 stycznia 2017 r.
nie ma możliwości składania wniosków w siedzibie
MOPR przy ul. Cześnikowskiej 18!!!
W celu uzupełnienia złożonych wniosków o brakujące załączniki zapraszamy
od 9 stycznia 2017 r. do siedziby MOPR przy ul. Cześnikowskiej 18.

DYREKTOR I PRACOWNICY
MOPR W POZNANIU
nr 2, 2016
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DOBRA
I WINO

wyjątkowe
miejsce w sercu
Poznania
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WARTO ODWIEDZIĆ!

Ekipa z naszej ulubionej
Dobrej Kawiarni otwiera
nowy lokal! Tym razem
będzie to „Dobra i Wino”.
Agnieszka Frankowska,
jedna z autorek sukcesu Dobrej Kawiarni zapowiadała w rozmowie z Kurierem, że pod koniec roku zaprosi
nas do całkowicie nowego miejsca.
Zgodnie z obietnicą, przy ul. Za Bramką 1 w Poznaniu pomału otwiera się
nowy lokal gastronomiczny na mapie
Poznania - „Dobra i Wino”.
„Chcemy dzielić się dobrem bez
względu na porę dnia. Przyjdź do
nas rano, po chleb prosto z pieca
i świeżo zmieloną, paloną na miejscu
kawę. Zajrzyj na lunch, zjedz i poczuj, jak wstępują w ciebie nowe siły.
Odwiedź nas wieczorem, by spotkać
się ze znajomymi i przeżyć coś wyjątkowego.” – czytamy w informacji
na facebookowym profilu„DiW”
W menu znajdziemy także śniadania,
lunche, obiady, napoje i kawa oraz
(jak nazwa lokalu wskazuje) także
gustowne wino.
W „Dobrej i Wino” pracuje … osób
z niepełnosprawnościami – przeszli
oni pierwsze szkolenia i teraz pełni
zapału ruszają do pracy.
Nowa lokalizacja to wielkie wyzwanie, ale my jesteśmy pewni, że lokal okaże się sukcesem. Trzymamy
kciuki i zapraszamy do odwiedzenia lokalu! RED
nr 2, 2016
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Od lewej:
Piotr – odbywa
praktyki

w Dobrej Wino,
Magda i Maciej
– stali pracownicy
Dobrej
fot. A. Frankowska
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WARTO ODWIEDZIĆ!

Grzegorz bardzo
sobie ceni pracę
w Dobrej
fot. A. Frankowska

nr 2, 2016
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Teatr naprawdę
powszechny!
–

–
–

Najpierw liczby:
w spektaklach, które w ramach projektu odbyły się
w Zamku, wzięło udział około
2000 widzów;
90 artystów/twórców/uczestników przygotowało 5 premier
zrealizowanych w br.;
80 artystów-gości prezentowało, zapraszane przez nas, profesjonalne spektakle, w których
brały udział osoby zagrożone
wykluczeniem społecznym.

W projekt zaangażowane były instytucje, takie jak: poznańskie Domy Pod
Fontanną, Warsztat Terapii Zajęciowej Przylesie w Poznaniu działający
w ramach Stowarzyszenia Na Tak,
Teatr Usta Usta Republika, Fundacja
Movements Factory…

Dobiega końca
jedno z najbardziej
ciekawych,
w kontekście
społecznym, cykli
artystycznych
realizowanych
w Centrum Kultury
Zamek w Poznaniu
w 2016 roku.
Podsumujmy
Teatr Powszechny!
nr 2, 2016

– Rok temu nawet nie wyobrażaliśmy sobie jak wiele radości, mądrości i różnorakich doświadczeń
Teatr Powszechny wniesie w nasze życia – zarówno organizatorów i zaangażowanych artystów,
ale także widzów! – mówi Ania
Pawłowska z CK Zamek. Najważniejsze jednak jest to, że spektakle, które mieliśmy przyjemność
zaprezentować i wyprodukować
w Zamku okazały się naprawdę
pięknymi, głębokimi, profesjonalnymi zdarzeniami scenicznymi!

Organizatorzy postanowili więc kontynuować projekt także w 2017 r.
– Na początku roku zaprezentujemy
pięć naszych produkcji przygotowanych w 2016r., pojawią się też kolejne
spektakle gościnne (z Polski i z zagranicy, dla dzieci i dla dorosłych)
w wykonaniu profesjonalnych teatrów, tzw. inkluzywnych, a w drugiej
połowie roku zaprezentujemy premiery przedstawień przygotowywanych
w ciągu roku przez grupy, w skład
których wchodzą osoby zagrożone
wykluczeniem społecznym pod okiem
wybranych przez nas artystów – mówi
Kurierowi Pawłowska.
Poniżej skład grup teatralnych:
–
osoby po kryzysach
psychicznych
+ Janusz Stolarski
–
osoby z Ośrodka dla
Bezdomnych + Dorota Abbe
–
podopieczni stowarzyszenia
Na Tak + Ewa Szumska
–
seniorzy w spektaklu
koprodukowanym przez nas
z Polskim Teatrem Tańca
Projekt „Teatr Powszechny został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. RED
Na podstawie materiałów
CK Zamek w Poznaniu
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Dostępn
kultura –
Podczas uroczystego wydarzenia podsumo
wującego tegoroczną edycję naszego projektu,
które odbyło się w Teatrze Polskim w Poznaniu
wręczyliśmy wyróżnienia najbardziej dostępnym
miejskim instytucjom kultury w Poznaniu, a także
„Dostępnemu wydarzeniu kulturalnemu 2016“.
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na
teraz!
fot. K. Halicka

Marta Jaroń tłumaczyła uroczystość na język migowy, fot. K. Halicka

W trakcie galowego
wieczoru widownia Malarni Teatru
Polskiego wypełniła się gośćmi,
którzy poza oklaskiwaniem wyróż
nion yc h mieli możliw oś ć wziąć
udział w prem ierow ym spekt a
klu „GREAT POLAND“ z audio
deskrypcją (odtwarzaną na słu
chawkach rozdawanych osobom
niewidomym i słabowidzącym), a także
z tłumaczeniem na język migowy.
Bardzo dziękujemy wszystkim zaan
gażowanym w przygotowanie wyda
rzenia – szczególne podziękowania
kierujemy w kierunku przedstawicieli
Wydziału Zdrowia i Spraw Społeczny
ch Urzędu Miasta Poznania, z których
pomoc i wsparcie były bezcenne!
Od lewej: Grzegorz Ganowicz – Przewodniczący Rady Miasta Poznania, Marcin Halicki
– Mili Ludzie, Jędrzej Solarski – Wiceprezydent Poznania, Marzena Szmyt – Dyrektor
Muzeum Archeologicznego, Robert Mirzyński – Dyrektor Centrum Turystyki Kulturowej
TRAKT w Poznaniu, fot. K. Halicka
nr 2, 2016

Przypomnijmy, że nasza kampania
została objęta Honorowym Patrona
tem przez Prezydenta Miasta Pozna
nia, Pana Jacka Jaśkowiaka. RED
17
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Gentleman
w Poznaniu,
koncert "Out of
Time 966" na MTP
fot. Ł. Gdak
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Kulturalnie
i do przodu
WERONIKA MIKSZA
Przełom starego i nowego roku wydaje się idealnym czasem do
różnego rodzaju refleksji i podsumowań. To zawarte w dzisiejszym
numerze dotyczyć będzie dostępności kultury do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami, z okazji podsumowania projektu „Dostępna
kultura”, które miało miejsce 21 grudnia w Teatrze Polskim w Poznaniu.

Obserwując poznańskie środowisko, nie
mam wątpliwości, że dostępność kultury dla osób z różnymi niepełnosprawnościami uległa znacznemu poszerzeniu. Wielkim sukcesem jest fakt, że o dostępności
różnych do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami zaczęto w ogóle mówić, m.in. wprowadzono
obowiązek adaptacji stron internetowych do standardów określonych w WCAG 2.0, powzięto konsultacje
społeczne dotyczące dostosowania różnych miejsc,
zaczęto realizować projekty dedykowane osobom niepełnosprawnym. Wydawać by się mogło, że nie jest to
powiązane z kulturą – otóż niezupełnie; na nagłośnieniu
idei dostępności skorzystały różne sfery życia społecznego, również zapotrzebowanie na kulturę.
Jeszcze kilka lat temu jednym z nielicznych dostosowań
docierających do ogółu Polaków był tłumacz języka migowego przy niektórych programach w telewizji publicznej,
ewentualnie wbudowane w Telegazetę napisy dla niesłyszących. Dziś jednak idziemy do przodu i obecnie coraz
więcej słyszy się o audiodeskrypcji, imprezach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, specjalnych wytycznych, tłumaczach języka migowego. Wielka
w tym zasługa organizacji pozarządowych, szczególnie
działających na rzecz osób z różnymi niepełnosprawnościami, które poprzez różne projekty nagłośniły problem
nr 2, 2016

i zaczęły wcielać w życie innowacyjne rozwiązania; nie
tylko dotyczące kultury, choć bardzo ułatwiające dostęp
do niej. Również nowopowstałe muzea i ośrodki kulturalne, na przykład Brama Poznania, robią wszystko, by
ich przestrzeń była przyjazna szerszej grupie osób. Trend
ten ma szansę na rozwój, niezależnie od przynależności
partyjnej rządzących miastem, czy krajem.
W minionym roku w całej Polsce odbyły się różne imprezy
kulturalne, szczególnie przyjazne osobom z niepełnosprawności. Można do nich zaliczyć coroczny poznański „Inny
Festiwal”, wrocławski One Love Sound Fest 2016, okolicznościowy koncert Gentlemana z okazji 1050-lecia Chrztu
Polski, czy gdyński Open’er Festival. Rosnąca świadomość
skłania do większych ustępstw, dzięki czemu precedens
ma szansę stać się normą, a liczna grupa osób z niepełnosprawnościami zyska wreszcie bodziec do uczestnictwa
w życiu kulturalnym i społecznym. Jestem przekonana,
że dzięki determinacji osób działających w organizacjach
pozarządowych i samych osób z niepełnosprawnościami,
dostępność do kultury stanie się nie tylko nienaruszalnym
prawem, lecz także moralnym obowiązkiem zarządzających takimi instytucjami. Najważniejsze, że wciąż może być
jeszcze lepiej. Jestem przekonana, że kolejny rok stworzy
nowe możliwości do rozwoju dostępności kultury w Polsce
i za granicą.

—
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Szczepionka na
ludzką obojętność
MARCIN HALICKI

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…
Jednak zaskoczenie przeżyłem
jeszcze przed wejściem na główną salę, w której
odbywała się impreza. Do szatni spora kolejka.
Większość to młodzi ludzie. Ho ho…
Sala, która od kilku lat jest miejscem uroczystości,
może pomieścić kilkaset osób - tego wieczoru
była zapełniona prawie do ostatniego miejsca.
Dominowały młode twarze, ale była też spora
grupa wolontariuszy i wolontariuszek 50+. Na
twarzach publiczności uśmiechy, na scenie luz,
gdzieniegdzie także łzy wzruszenia. Oczywiście
całkiem uprawnione, a jakże!
Być może w ostatnim czasie jest niezbyt wiele
powodów do radości w naszym kraju, zwłaszcza
dla wrażliwców. Jednak widok ludzi, których postawa jest zaprzeczeniem narodowych kompleksów
i stereotypów, którzy wierzą w dobroć drugiego
człowieka, w których dominuje empatia, jest nie
do przecenienia. To prawdziwa szczepionka na
ludzką znieczulicę, egoizm, nietolerancję. Warto ją
aplikować, przynajmniej raz do roku, chociaż wskazania mówią o potrzebie jej stałego przyjmowania!
20

Wszystkim wyróżnionym przez Kapitułę Poznańskiego Wolontariusza Roku 2016 - zarówno osobom indywidualnym, jak i organizacjom
pozarządowym i przedsiębiorstwom komercyjnym
gratulujemy!
Poniżej rozstrzygnięcia w poszczególnych kategoriach tegorocznego Konkursu:
–
w kategorii młodzieżowej tytuł Poznański Wolontariusz Roku 2016 otrzymała
Agnieszka Rabiza
–
w kategorii 50+ tytuł Poznański Wolontariusz Roku 2016 otrzymały Pani Maria Witak oraz Pani Julita Gemza, a wyróżnienia
Pani Violetta Nowak oraz Pani Bogumiła
Okupniak.
–
w kategorii indywidualnej tytuł Poznański
Wolontariusz Roku 2016 otrzymała Pani
Marzena Nowaczyk, a wyróżnienie Pani
Agnieszka Kubicka oraz Pani Małgorzata
Chełkowska-Dorna.
–
w kategorii zespołowej tytuł Poznański Wolontariusz Roku 2016 otrzymała Fundacja
Pomocna Mama, a wyróżnienie Wolontariupks.pl
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Za chwilę na
scenie pojawią
się pierwsi
nagrodzeni...,
fot. M. Halicki

–

sze Stowarzyszenia Ambitio
oraz Wolontariusze Zespołu
Szkół Nr 1.
w kategorii wolontariat pracowniczy tytuł Poznański Wolontariusz Roku 2016 otrzymali
Pracownicy MediaExpert Poznań Galeria Malta, a wyróżnienie Kompania Piwowarska.

Konkurs Poznański Wolontariusz
Roku jest organizowany przez Miasto Poznań, a nie odbyłby się bez
zaangażowania ze strony zespołu
Oddziału Koordynacji i Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi UM
Poznania.

—

Agnieszka
Kubicka odbiera
wyróżnienie
w kategorii
indywidualnej
Poznańskiego
Wolontariusza
Roku, fot. M. Halicki

1 Sztabiński P. i F. Sztabiński (red.)
Polska-Europa. Wyniki Europejskiego
Sondażu Społecznego 2002-2012.
Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN. 2014.
nr 2, 2016
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Audiodeskrypcja
– w kierunku
kultury dostępnej
MARTA ŻACZKIEWICZ

PREZESKA FUNDACJI OK, AUDIODESKRYPTORKA,
REDAKTORKA NAPISÓW DLA NIESŁYSZĄCYCH.

Audiodeskrypcja, czyli werbalny opis treści niedostępnych
dla osób z dysfunkcjami wzroku, odczytywany na żywo lub
nagrywany i odtwarzany w muzach, kinach czy teatrach,
jeszcze parę lat temu termin zupełnie nowy, teraz jest czymś
coraz bardziej powszechnym
W ciągu ostatnich
dziesięciu lat technika ta rozwinęła się dość znacznie. Początkowo
nauczano jej wyłącznie na kursach,
teraz jest jednym z przedmiotów na
studiach podyplomowych z tłumaczeń audiowizualnych, gdzie nawet
przez 1,5 roku można doskonalić
swój warsztat. Praca audiodeskryptora nie jest łatwa. Wymaga dobrego
przygotowania, kompetencji językowych i merytorycznych. Tworzenie skryptów (opisów) do produkcji
audiowizualnych bądź spektakli
teatralnych jest czasochłonne, ale
w rezultacie niesie sporą satysfakcję. Lubię to i spełniam się w tym
„zawodzie”, a największą motywacją do zagłębiania się w tę technikę
i propagowania jej jest świadomość,
iż, mówiąc nieskromnie, dajemy niewidomym i słabowidzącym możliwość uczestnictwa w kulturze, ob22

cowania ze sztuką; szansę na rozwój
czy też integrację społeczną w kinie
i teatrze.
Audiodeskrypcja jest obecna prawie
we wszystkich większych miastach
w Polsce, jak Poznań, Wrocław,
Kraków, Warszawa, Łódź, ale dociera również do mniejszych, co
naprawdę cieszy. Można „na nią
liczyć” w kinach, teatrach, muzeach, galeriach, a nawet ogrodach
zoologicznych. Audiodeskrypcja
jest również przedmiotem badań
naukowych; analizowana w pracach
magisterskich i doktorskich rozwija
się nieustannie i nieuchronnie, efektem czego są próby zastosowania
do odczytów syntezatorów mowy
zamiast głosu ludzkiego, a także
prace nad aplikacjami na smartfony,
które, w zależności od sytuacji (kino/
TV) pobierałyby z chmury skrypty

i synchronizowały z filmem, kiedy
tylko widz ma na to ochotę.
W Poznaniu, gdzie siedzibę ma
Fundacja Otwieramy Kulturę, której
jestem współzałożycielką, cyklicznie odbywają się projekcje filmowe
z audiodeskrypcją. Organizatorem
tych w kinie Muza jest Marcin Halicki z Fundacji Mili Ludzie. Ostatnim
z filmów z AD był „Jak zostać królem” oraz „Biuro Detektywistyczne
Lassego i Mai” (Kino w Chodzieży).
W listopadzie, w ramach projektu 5
Zmysłów odbył się również wernisaż
Wystawy Finałowej TABU. Zaprezentowane tam fotografie można
było „obejrzeć” po zeskanowaniu
QR kodów.

—
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Świadczenia
rodzinne
uzależnione
od niepełnosprawności
Przełom starego i nowego roku wydaje się idealnym czasem do
różnego rodzaju refleksji i podsumowań. To zawarte w dzisiejszym
numerze dotyczyć będzie dostępności kultury do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami, z okazji podsumowania projektu
„Dostępna kultura”, które miało miejsce 21 grudnia w Teatrze
Polskim w Poznaniu.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu
kształcenia dziecka niepełnosprawnego

Zasiłek
pielęgnacyjny

Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu
lub opiekunowi prawnemu dziecka a także osobie uczącej się na
pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub
kształceniem:
–
dziecka w wieku do 16 lat, które jest niepełnosprawne (do 16 roku
życia nie określa się stopnia niepełnosprawności wydawane jest
orzeczenie o niepełnosprawności);
–
dziecka powyżej 16 roku życia, które jest niepełnosprawne
w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
Dodatek przysługuje pod warunkiem przyznania zasiłku rodzinnego na
podstawie kryterium dochodowego – 764 zł (świadczenia przyznawane
od 1 listopada 2016 do 31 października 2017 na podst. dochodów za
rok 2015).

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
–
niepełnosprawnemu dziecku;
–
osobie niepełnosprawnej
w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności;
–
osobie, która ukończyła 75 lat;
–
osobie niepełnosprawnej
w wieku powyżej 16 roku życia
legitymującej się orzeczeniem
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawności powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Dodatek od 1 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r. przysługuje
w wysokości:
–
90 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat;
–
110 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia
24 roku życia.
nr 2, 2016

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153 zł miesięcznie i jest przyznawany na okres ważności orzeczenia.
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Świadczenie pielęgnacyjne
Świadczenie przysługuje:
–
matce albo ojcu;
–
opiekunowi faktycznemu dziecka;
–
osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dziadkowie, rodzeństwo);
–
innym osobom na których ciąży zgodnie z kodeksem rodzinnym
i opiekuńczym obowiązek alimentacyjny z wyjątkiem osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności.
Świadczenie przysługuje, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad
osobą legitymującą się:
–
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
–
orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej
egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
W przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne występuje osoba zobowiązana do alimentacji inna niż spokrewniona w pierwszym stopniu to
aby otrzymać świadczenie należy spełnić łącznie następujące warunki:
–
rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni
praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności;
–
nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są
małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności;
–
nie ma opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej spokrewnionej lub
legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby
wymagającej opieki powstała:
–
nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub
–
w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później
niż do ukończenia 25 roku życia.
Przeciwskazania do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego:
–
osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do renty, emerytury;
–
osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do jednego ze
świadczeń opiekuńczych;
–
osoba sprawująca opiekę posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
–
osoba wymagająca opieki została umieszczona w instytucji
zapewniającej całodobowe utrzymanie lub rodzinie zastępczej
niespokrewnionej;
–
członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do:
a/
dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
b/
specjalnego zasiłku opiekuńczego;
c/
świadczenia pielęgnacyjnego;
d/
zasiłku dla opiekuna.
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WAŻNE!!!
Zmiana przepisu
od 01.01.2017 r.
Realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2014 r. (sygn. akt
SK 7/11), stwierdzającego niezgodność art.
17 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Zgodnie z nową regulacją prawną
w przypadku wychowywania w rodzinie dwóch dzieci będzie istniała możliwość pobierania dwóch świadczeń.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego:
–
do 31 grudnia 2016 r. – 1300 zł
–
od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r. – 1406 zł

Specjalny zasiłek
opiekuńczy
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom na których ciąży obowiązek alimentacyjny (zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks
rodzinny i opiekuńczy) jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia
lub innej pracy zarobkowe w związku
z koniecznością sprawowania stałej
opieki nad osobą legitymującą się
orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub
długotrwałej opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej
egzystencji oraz konieczność stałego
współudziału na co dzień opiekuna
dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Wysokość specjalnego zasiłku wynosi 520 zł
Specjalny Zasiłek opiekuńczy przysługuje pod warunkiem spełnienia
kryterium dochodowego – 764 zł.
pks.pl
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Przeciwskazania do pobierania:
–
osoba sprawująca opiekę ma
ustalone prawo do renty, emerytury;
–
osoba sprawująca opiekę ma
ustalone prawo do jednego ze
świadczeń opiekuńczych;
–
osoba sprawująca opiekę posiada orzeczenie o znacznym
stopniu niepełnosprawności;
–
osoba wymagająca opieki została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe
utrzymanie lub rodzinie zastępczej niespokrewnionej;
–
członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone
prawo do:
a/
dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki
nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego;
b/
specjalnego zasiłku
opiekuńczego;
c/
świadczenia pielęgnacyjnego;
d/
Zasiłku dla opiekuna.

WAŻNE!!!
Zmiana przepisu
od 01.01.2017 r.
Realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2014 r. (sygn. akt
SK 7/11), stwierdzającego niezgodność art.
17 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Zgodnie z nową regulacją prawną
w przypadku wychowywania w rodzinie dwóch dzieci będzie istniała możliwość pobierania dwóch świadczeń.

Zasiłek dla opiekuna

Zasiłek dla opiekunów przysługuje tylko i wyłącznie dla osób, które
pobierały świadczenie pielęgnacyjne i utraciły do niego prawo z dniem
1 lipca 2013r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji administracyjnej ustalającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
Zasiłek przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.

WAŻNE!!!
Zmiana przepisu od 01.01.2017 r.
Realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2014 r. (sygn. akt
SK 7/11), stwierdzającego niezgodność art. 17 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Zgodnie z nową regulacją prawną przyznanie członkowi rodziny świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu urlopu wychowawczego
nie powoduje utraty prawa do zasiłku dla opiekuna.
Od 01.01.2017 r. opiekunowie, którzy po śmierci podopiecznych stracą
prawo do świadczeń opiekuńczych, będą mogli ubiegać się o zasiłek
dla bezrobotnych lub o świadczenie przedemerytalne.
Aby uzyskać prawo do zasiłku dla bezrobotnych, należy pobierać
świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek
dla opiekuna przez co najmniej 365 dni przypadających w okresie
18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień rejestracji w urzędzie
pracy jako bezrobotny.
Natomiast aby nabyć prawo do świadczenia przedemerytalnego należy
łącznie spełnić następujące warunki:
–
zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy w ciągu 60 dni
od dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna w związku
ze śmiercią osoby, nad która opieka była sprawowana,
–
do dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna pobierać je
nieprzerwanie przez okres co najmniej 365 dni,
–
do dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego
zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna – trzeba mieć ukończone co najmniej 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni) i legitymować
się okresem uprawniającym do emerytury: w przypadku kobiet – co
najmniej 20 lat, a w przypadku mężczyzn – co najmniej 25 lat.
–
przyznanie świadczenia przedemerytalnego musi być poprzedzone rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny i pobieraniem
przez okres co najmniej 180 dni zasiłku dla bezrobotnych.
RED
Dziękujemy za pomoc przy tworzeniu artykułu, Grzegorzowi Karolczykowi,
Dyrektorowi Poznańskiego Centrum Świadczeń oraz pracownikom PCŚ w Poznaniu.

nr 2, 2016
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Po pierwsze
empatia!
Antropologiczna refleksja
o dostępności w kulturze…
STANISŁAWA PIOTROWSKA
Dla większości ludzi, niepełnosprawny to jest jakiś kosmos – nie wiadomo,
czy ta osoba w ogóle rozumie po polsku, traktuje się ją totalnie jak dziecko.
(…) Na przykład ludzie myślą, że bycie niewidomym to jest jakaś straszna
rzecz i człowiek cały czas myśli o tym, że nie widzi. Ja nie widzę od
pierwszego roku życia i naprawdę żyję zupełnie normalnie1
Mechanizm tworzenia
podziałów na Swoich i Obcych, to
jedno z głównych zainteresowań badawczych antropologów kultury. Obcy
to ktoś w jakiś sposób inny od nas.
Może się różnić wyglądem zewnętrznym, sposobem zachowania, wyznawanymi wartościami. Taki podział
oraz samo pojęcie obcości sugerują
zatem istnienie granicy, utrudniającej wzajemny kontakt. Wspomniane
różnice bywają więc potęgowane
w mentalnych wyobrażeniach o Innym
wzmagając poczucie wzajemnego
oddalenia. Jeśli mówimy o osobach
z niepełnosprawnościami, czasami
przysłowiowy „mur” stanowią mury
własnego domu – bezsilność, strach
przed oceną, samodzielnym działaniem. Kolejne cegły: strachu przed
nieumiejętnością pomocy czy, trudności w wyobrażeniu sobie jak „świat
postrzega” osoba z daną niepełnosprawnością, dołożyć mogą osoby
„pełnosprawne”. Skutek? W omawianym tu przypadku dostępności
w instytucjach kultury to m.in. bariery
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architektoniczne, brak lub niewłaściwie dostosowana oferta i problemy
z dotarciem do tej grupy odbiorców.
Jak „udostępniać” instytucje kultury
efektywniej? W czym może pomóc tu
antropologiczna refleksja?
W maju tego roku razem z fundacją „Mili Ludzie” przygotowywałam
warsztaty dla poznańskich instytucji
kultury. Zadaniem uczestników było
stworzenie usług i rozwiązań, włączających osoby z niepełnosprawnościami w pole działań reprezentowanych
instytucji. Moim zadaniem było m. in.
dostarczenie materiału empirycznego
stanowiącego podstawę warsztatu,
to znaczy przeprowadzenie wywiadu
z osobą niewidomą. Punktualnie podjechałam pod dom pana X i telefonicznie poinformowałam go, że jestem na
miejscu. Odkładając słuchawkę w mojej głowie pojawiła się myśl: „Jak mam
się przywitać?! Uścisnąć rękę czy tylko powiedzieć dzień dobry? Jak się
zachować?” Uświadomiłam sobie, że
nigdy nie rozmawiałam dłużej sam-na-

sam z osobą niewidomą. To było dla
mnie w tym momencie zetknięcie z Innym, nieznanym i obcym. Sytuacja budząca niepokój okazała się pouczająca, a rozmowa niezwykle ciekawa. Po
raz kolejny przekonałam się, że pytanie
o rzeczy prozaiczne, czasem niemalże
oczywiste pomaga „otwierać oczy” na
świat drugiego człowieka. Mimo, że
nigdy nie będziemy w stanie odczuć
go w dokładnie ten sam sposób, może
stać się odrobinę bliższy. To właśnie
siła empatii, towarzysząca również
„antropologicznemu poznaniu”, które
wykorzystując doświadczenie zetknięcia się z Innym, stara się nie tylko opisywać granice między ludźmi, ale też
pomaga je przekraczać. „Wczucie się”
w położenie osoby, dla której tworzymy dane udogodnienie czy usługę to
zatem podstawa do tego, by dostępność instytucji kultury nie zatrzymała
się tylko na poziomie deklaracji, ale
weszła na poziom realnej praktyki.

—

Fragment wywiadu z osobą niewidomą,
przeprowadzony w 2016 roku.
1

pks.pl

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

Wydawca
Stowarzyszenie Przyjaciół
Niewidomych i Słabowidzących

