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Wprowadzenie

C

zwarty numer naszego Biuletynu podsumowuje niejako działalność projektu DARE 21, w czasie którego mieliśmy okazję do roz-

mów z przedstawicielami nauki i biznesu z różnych krajów europejskich.
Głównym wątkiem tych spotkań był temat niepełnosprawności i wykorzystania potencjału osób niepełnosprawnych w nowocześnie zorganizowanych społeczeństwach opartych na wiedzy.
Czas ten zaowocował wymianą doświadczeń oraz dyskusji, z których płynie wiele wniosków i fascynujących porównań zaprezentowanych w niniejszym wydawnictwie. Dobrze widoczne są różnice pomiędzy krajami i sposobami myślenia zakorzenionymi w konkretnym kręgu
kulturowym. Można również wyraźnie zauważyć, gdzie niepełnosprawność jest już uważana za problematykę mieszczącą się w idei odpowiedzialnego biznesu, a gdzie jeszcze leży ona w obszarze działań o charakterze filantropijnym.
Różnice te są ważne, aby móc w klarowny sposób ujrzeć problem,
z jakim mamy do czynienia. Niemniej jednak postanowiliśmy w tym numerze skupić się bardziej na tym, co łączy ludzi nauki i biznesu, sprawnych i niepełnosprawnych, z dużych firm i mniejszych przedsiębiorstw,
sektora publicznego i prywatnego. Jest to mianowicie potrzeba lub chęć
pozyskiwania aktualnej i rzetelnej wiedzy o niepełnosprawności tak, aby
DARE 2 – to akronim od słów Disability Awareness – a New Challenge for Employees –
„Świadomość niepełnosprawności – nowe wyzwanie dla pracowników”. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej projektu www.DareProject.eu.
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tworzyć lepsze „społeczeństwo jutra”, jak to pięknie powiedział Gerard
Lefranc w publikowanym tu wywiadzie.
Problematyka niepełnosprawności jest tematem o szczególnej wadze społecznej, bo dotyczy ok. 10% mieszkańców kontynentu europejskiego, a wziąwszy pod uwagę problemy osób starszych, których przybywa, grupa ta zwiększa się jeszcze bardziej. Nie powinniśmy jej marginalizować nie tylko ze względów humanistycznych, ale i ekonomicznych. Jeśli nie wesprzemy tych osób w sposób aktywny i na bazie ich potencjału, to i tak będziemy musieli w podatkach zapłacić za społeczne konsekwencje niepełnosprawności.
Drogą do zmniejszania wykluczenia społecznego jest wszechstronna i gruntowna edukacja, która może i powinna skutkować efektywnymi
miejscami pracy dla osób niepełnosprawnych. To jest moment, w którym
pojawia się pole do współpracy pomiędzy uczelniami a sektorem biznesu. Wszyscy ludzie byli, są lub kiedyś będą w jakimś stopniu niepełnosprawni, a więc problem dotyczy każdego i dlatego budowa racjonalnego systemu rehabilitacji, edukacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych
wydaje się jednym z ważniejszych wyzwań dla zjednoczonej Europy.
Cele, priorytety, polityka europejska i polityki krajowe to jednak duże
słowa, a może najbardziej przemawiają do nas wszystkich historie z życia wzięte i opowiedziane przez konkretnych bohaterów. Takich właśnie
ludzi zaprosiliśmy do rozmów o niepełnosprawności w kontekście społecznym. Są to osoby sprawne i niepełnosprawne, podejmujące ważne
decyzje oraz pracujące na własny rachunek, ludzie nauki i przedsiębiorcy. Łączy ich pasja działania na rzecz lepszego społeczeństwa. Nie są to
na pewno wszyscy, których można byłoby zapytać o zdanie w tej kwestii,
ale z tymi osobami akurat dobrze układa nam się współpraca, albo ktoś
nam o nich opowiedział. Będziemy wytrwale poszukiwać innych bohate-
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rów, nowych głosów do kolejnych numerów Biuletynu. Na razie cieszymy się, iż z tych osobistych historii wyłania się jasny obraz – poprzez doświadczanie lub stykanie się z wyzwaniem niepełnosprawności możemy
wspólnie pogłębiać świadomość dotyczącą tej problematyki. To z kolei
ważny krok na drodze do tworzenia społeczeństwa bardziej tolerancyjnego, solidarnego wobec grup słabszych i wykluczanych, nieskazującego nikogo na pozostawanie na marginesie z powodu niepełnosprawności, koloru skóry, narodowości i wielu innych cech uważanych wciąż zbyt
często za „inność” zamiast za bogactwo i różnorodność.
Z tego powodu jestem dumny, że miałem przywilej kierować projektem pogłębiającym tę świadomość, a w rezultacie jego działania powstały nowoczesne szkolenia dla nauczycieli, administracji publicznej i menedżerów przedsiębiorstw. Cieszę się tym bardziej, że w wyniku pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej będziemy te działania
mogli kontynuować przez kolejne dwa lata w projekcie pod nazwą
DARe-Learning.
Ireneusz Białek
Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Koordynator projektu DARE 2
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Model społeczny – nowoczesne podejście
do niepełnosprawności
Małgorzata Perdeus, specjalistka ds. równości szans

N

owoczesny sposób rozumienia niepełnosprawności wyłonił się
w opozycji do modelu medycznego, który koncentruje się na

uszkodzeniu organizmu, a nie na potencjale tkwiącym w jednostce, nawet przy posiadaniu znacznego stopnia niepełnosprawności. Podejście
medyczne zakłada zatem gorszą pozycję osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie jako zupełnie naturalną konsekwencję ograniczeń biologicznych jednostki. Dopiero przywrócenie zdrowia może spowodować wyrównanie szans pomiędzy osobami niepełnosprawnymi i pełnosprawnymi w życiu społecznym. Jeżeli natomiast poprawa stanu zdrowia do normalnego dla danej społeczności poziomu nie jest możliwa, to jednostka
powinna otrzymać pomoc i wsparcie, niemniej jednak niemożność równego uczestnictwa w życiu społecznym nie powinna być uznawana za
dyskryminację.
Ten sposób myślenia nie był akceptowany przez środowiska osób
niepełnosprawnych w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, które jako pierwsze wprowadziły kompleksowe ustawodawstwo antydyskryminacyjne mające znaczny wpływ na zmianę dotychczasowego myślenia.
Nowoczesne rozumienie niepełnosprawności jest opisywane przez różne modele.
8

Spośród nich najczęściej przywoływane są: model społeczny funkcjonujący w Wielkiej Brytanii czy model mniejszościowy obecny w Stanach Zjednoczonych. Różnią się one źródłami filozoficznymi, kontekstem społecznym, w którym są realizowane oraz sposobami rozwiązywania szczegółowych problemów dotyczących niepełnosprawności.
Łączy je natomiast przekonanie, że:
• niepełnosprawność jest wynikiem interakcji pomiędzy osobą posiadającą pewne cechy (np.: zły stan zdrowia), a otaczającym ją środowiskiem fizycznym, społecznym czy kulturowym;
• niepełnosprawność nie jest równoznaczna z zależnością;
• niepełnosprawność nie oznacza utraty potencjału, produktywności,
możliwości oddania swojego wkładu w życie społeczne;
• niepełnosprawność jest normalną częścią życia każdej osoby;
• jest znacznie więcej różnic pomiędzy ludźmi niepełnosprawnymi niż
pomiędzy ludźmi w ogóle.
Antynomia pomiędzy starym i nowym rozumieniem niepełnosprawności została w sposób przejrzysty przedstawiona w Deklaracji Madryckiej, uchwalonej przez przedstawicieli organizacji osób niepełnosprawnych w przededniu rozpoczęcia Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych:
Naszą wizję można najlepiej opisać przez skontrastowanie jej ze starą wizją, którą stara się ona zastąpić:
a) Od traktowania osób niepełnosprawnych jako przedmiotu działań charytatywnych – do postrzegania ich jako osób obdarzonych prawami;
b) Od traktowania osób niepełnosprawnych jako pacjentów – do postrzegania
ich jako konsumentów i niezależnych obywateli;
c) Od sytuacji, w której profesjonaliści podejmują decyzje w imieniu osób niepełnosprawnych – do sytuacji, w której same osoby niepełnosprawne podejmują niezależne decyzje i biorą odpowiedzialność za sprawy, które ich dotyczą;
d) Od koncentrowania się na indywidualnych uszkodzeniach i zaburzeniach –
do usuwania barier, rewidowania norm społecznych, polityki i wzorców kulturowych oraz promowania wspierającego i dostępnego środowiska;
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e) Od określania ludzi mianem zależnych lub nie nadających się do pracy – do
podkreślania ich uzdolnień i tworzenia aktywnych form wspierania;
f) Od tworzenia warunków ekonomicznych i społecznych dla niewielkiej garstki – do kreowania przyjaznego, elastycznego świata dla wszystkich;
g) Od niepotrzebnej segregacji w edukacji, zatrudnieniu i innych sferach życia –
do integrowania osób niepełnosprawnych w normalny nurt życia;
h) Od ograniczenia polityki wobec osób niepełnosprawnych do kompetencji
specjalnych ministerstw – do włączenia polityki wobec osób niepełnosprawnych w całokształt zadań, za które odpowiedzialność ponosi cały rząd.
(Madryt, 20–24 marca 2002 r.)

Podejście takie stanowi wyzwanie dla samych osób niepełnosprawnych
i reszty społeczeństwa, ale nie jest niemożliwe do realizacji. Co więcej,
choćby częściowa realizacja tego modelu przynosi społeczeństwu jako
całości duże korzyści w postaci sukcesywnego zmniejszania się sfery pomocy socjalnej na rzecz aktywnego udziału osób niepełnosprawnych
w życiu społecznym. Dzieje się to głównie poprzez edukację w szerokim
wymiarze i pracę na otwartym rynku. Ponadto, szersza obecność osób
niepełnosprawnych w rozmaitych dziedzinach życia społecznego powoduje większą otwartość pozostałych obywateli na ich problemy, wzmacnia tolerancję i różnorodność w społeczeństwie.
Odejście od traktowania osób niepełnosprawnych w sposób przedmiotowy na rzecz przechodzenia do modeli opartych na podejściu podmiotowym towarzyszy zapisom Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych uchwalonej 13 grudnia 2006 r. i ratyfikowanej przez
wiele krajów świata, w tym kraje należące do Unii Europejskiej.
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Macie prawo być pełnoprawnymi obywatelami
naszego kraju
Rozmowa z prof. Ireną Lipowicz,
Rzecznikiem Praw Obywatelskich RP

Prof. Irena Lipowicz – Rzecznik Praw Obywatelskich VI kadencji
(fot. Panek)
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Prof. Irena Lipowicz

W

1976 r. ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Została asystentem, a następ-

nie adiunktem na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego. W 1981 r. uzyskała tytuł doktora prawa. Od 1980 r. członek związku zawodowego „Solidarność” oraz członek założyciel „Związku Górnośląskiego”. W latach
1991–2000 poseł na Sejm, członek Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego opracowującej Konstytucję z 1997 r.
W 1992 r. uzyskała tytuł doktora habilitowanego. Od 1997 r. przewodnicząca Komisji Samorządu Terytorialnego, zastępca przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Unii Wolności oraz wiceprzewodnicząca
Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, a także członek Komisji Spraw
Zagranicznych. Od 1998 r. jest profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, obecnie kierownikiem Katedry Prawa
Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego.
W latach 2000–2004 była ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Austrii. W latach 2004–
–2006 była Ambasadorem – Przedstawicielem Ministra Spraw Zagranicznych ds. Stosunków Polsko-Niemieckich. Od 2005 do 2010 r. była
członkiem Kolegium NIK. W latach 2006–2010 była profesorem Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie. Od 2008 do 2010 r.
była członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
W latach 2008–2010 była dyrektorem zarządzającym Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Otrzymała nagrodę prawniczą im. Edwarda Wendego i nagrodę im.
Grzegorza Palki za zasługi dla samorządu terytorialnego.
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W 2009 r. otrzymała tytuł doktora h.c. Uniwersytetu Osnabruck. Została odznaczona Wielkim Złotym Orderem za Zasługi dla Republiki
Austrii, Wielkim Krzyżem Zasługi Orderu Zasługi dla Republiki Federalnej Niemiec oraz odznaczeniami krajów związkowych Styrii i Górnej
Austrii.
10 czerwca 2010 r. prof. Irena Lipowicz została powołana przez
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Zgodę na powołanie wyraził w uchwale w dniu 8 lipca 2010 r.
Senat RP. 21 lipca 2010 r. prof. Irena Lipowicz złożyła ślubowanie przed
Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencji.
Ireneusz Białek: Na wstępie naszej rozmowy chciałbym zapytać,
czy przed objęciem funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich zetknęła się Pani z niepełnosprawnością. Pytam dlatego, że w Polsce niestety wciąż świat osób niepełnosprawnych i tzw. reszty społeczeństwa oddziela gruby mur.
Prof. Irena Lipowicz: Byłam kiedyś instruktorem zuchowym i wśród
drużyn zuchowych istniała akcja „Nieprzetarty szlak”. To były obozy
i kolonie zuchowe dla dzieci niepełnosprawnych, przede wszystkim z zespołem Downa. Takie zajęcia stanowiły wówczas całkowitą awangardę.
Nie byłam bezpośrednio w drużynie „Nieprzetartego szlaku”, ale brałam udział w zajęciach i koloniach dla niepełnosprawnych dzieci. To bardzo wcześnie pozwoliło mi się zetknąć z wyzwaniem, jakim jest niepełnosprawność.
Dzięki mojej koleżance, która jest specjalistką w zakresie autyzmu,
zetknęłam się także z tą problematyką. Pamiętam mój szok, gdy kiedyś
powiedziała mi, że musi spotkać się z matkami dzieci, chciałam ją poprawić – chyba z matkami i ojcami. Wtedy ze smutkiem wyjaśniła, że „wielu
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ojców odchodzi, zostawia rodziny, jeśli niepełnosprawność dziecka jest
naprawdę poważna, natomiast matki zazwyczaj nie opuszczają swoich
dzieci”. Te przykłady z różnych okresów mojego życia wywarły duży
wpływ na postrzeganie przeze mnie problemu niepełnosprawności.
Pani poprzednicy na tym stanowisku podejmowali także te tematy,
ale obecne działania są bardzo ciekawe i różnorodne. Czy jest to
może wynik Pani szerszego zainteresowania niepełnosprawnością
jako wyzwaniem społecznym?
W tych działaniach wspiera mnie zespół ekspertów ds. niepełnosprawności, bo sama nie czuję się przecież tutaj ekspertem, choć mam przekonanie co do słuszności wielu podejmowanych kroków.
Priorytet, który wybraliśmy, nie ma być priorytetem ogólnym czy politycznym. Jeżeli wybieramy priorytet, to trzeba także dobrać odpowiednie środki do jego realizacji i właściwie zdefiniować problem. Z całego
morza ludzkich nieszczęść i sytuacji, w których Urząd Rzecznika stara się
pomagać każdej osobie, wiele spraw dotyczy osób niepełnosprawnych.
To już było. Ja nie rozpoczęłam działań w tym obszarze. Priorytet polega jednak na tym, że staramy się określić, co jest największym problemem tej grupy osób. Kilka takich obszarów udało się już wyraźnie zdefiniować. To przede wszystkim cicha akceptacja dyskryminacji. Jest takie
poczucie, że skoro istnieje w naszym państwie specjalny fundusz, skoro
na ulicach pojawiły się osoby na wózkach, z ukrycia zostały wyciągnięte
dzieci z zespołem Downa, a w parlamencie widzimy niepełnosprawnych
posłów, to osiągnęliśmy już tak gigantyczny postęp, że nie musimy oczekiwać niczego więcej. Świadomość, że osoby niepełnosprawne i osoby
starsze to jest największa dyskryminowana grupa w naszym społeczeństwie, nie funkcjonuje jeszcze w powszechnej percepcji. Celem podej14

mowanych przez Rzecznika działań jest pobudzenie tej świadomości,
wpłynięcie na wrażliwość społeczną, skierowanie reflektora na te sprawy. Priorytetem było zatem zorganizowanie zespołu ekspertów, wysłuchanie ich, zastanowienie się, co oprócz zwyczajnej działalności skargowej możemy wspólnie zrobić. Moja rola nie polega tylko na braniu udziału w konferencjach, choć i to jest istotne, ale bardzo chciałabym, aby po
okresie urzędowania zauważalny był postęp społeczny w podejściu do
niepełnosprawności.
Na jakich założeniach powinien się ten postęp oprzeć? Polska
znajduje się chyba w okresie przejściowym pomiędzy starym i nowym modelem myślenia o niepełnosprawności. Wiele krajów europejskich z sukcesem wdrożyło lub wdraża model społeczny.
Wspomniała Pani Rzecznik o Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako funduszu specjalnym – jak zatem umiejscawia Pani tę instytucję w docelowym systemie?
Fundusz rzeczywiście spowodował pewien przełom, w tym sensie, że po
raz pierwszy pojawiły się konkretne pieniądze dla osób niepełnosprawnych. Skądinąd jestem przeciwna wyodrębnionym funduszom, one łatwo
ulegają „zwyrodnieniu”. Taki problem dotyczy np. funduszu przeciwdziałania problemom alkoholowym, bardzo często te pieniądze nie są właściwie wykorzystywane. Akurat taka stagnacja i pewne nieprawidłowości wystąpiły również w PFRON-ie. Myślę w szczególności o nadużyciach pewnej grupy przedsiębiorców zachęcających osoby starsze – które chciały się
zatrudnić np. w ochronie – do tego, żeby sobie najpierw „załatwiły” grupę niepełnosprawności, a dopiero potem zostaną przyjęte do pracy. To,
co miało być rzeczywistą pomocą, działało jak jej przeciwieństwo. Pracodawcy, którzy zorientowali się, jakie korzyści finansowe mogą odnieść,
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zaczęli manipulować tą grupą zatrudnianych, i bardzo rozszerzone pojęcie „lekkiej niepełnosprawności” doprowadziło do tego, że nadużywano środków PFRON-u. Na szczęście dzięki parlamentowi nastąpiła pewna korekta prawa, toczy się też wokół tego problemu bardzo zażarta dyskusja. Jako Rzecznik nie mam inicjatywy legislacyjnej, mogłabym jednak
dzięki ekspertom wskazywać obszary, w których fundusz musi być bardzo ściśle nadzorowany. Dla jasności, nie jestem zwolenniczką jego likwidacji, zwłaszcza w obecnej sytuacji kryzysowej. Potrzeby państwa są
takie, że brak wyodrębnionych kwot dla osób niepełnosprawnych spowodowałby bardzo szybkie obcięcie tego typu wydatków. Fundusz powinien jednak funkcjonować w ramach nowoczesnego modelu społecznego, który zresztą towarzyszy zapisom Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Polska co prawda podpisała Konwencję, ale minęły cztery lata i ciągle nie jest ona ratyfikowana. Jako Biuro Rzecznika urządziliśmy demonstracyjnie czwarte „urodziny” podpisania tego dokumentu. Zgromadziliśmy różnych aktorów społecznych i postawiliśmy pytanie: kiedy ruszą prace nad ratyfikacją. Dlatego demonstracyjnie, ponieważ administracja odpowiedziała nam, iż prace zostały wstrzymane. W tej chwili znowu ruszyły, udało się nam obudzić i parlament, i rząd. Myślę, że właśnie przyjęcie Konwencji będzie
najlepszym mechanizmem, który przyspieszy w Polsce wdrożenie nowoczesnego modelu wsparcia.
Jeśli tak trudno jest ratyfikować bardzo nowoczesny w swojej wymowie dokument, gwarantujący osobom niepełnosprawnym równy udział w życiu społecznym, to muszą temu procesowi towarzyszyć poważne obawy. Jakie to są obawy?
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Panuje takie przekonanie, że nas na to nie stać, bo wymogi Konwencji
są tak ogromnie wyśrubowane. Próbowałam się przyjrzeć jej kilku fragmentom, np. problemowi uniwersalnego projektowania. Brałam udział
w konferencji specjalistów na ten temat. Okazuje się, że ta kwestia nie
tyle wiąże się z nowymi środkami finansowymi, co z odmiennym i nowoczesnym kształceniem architektów oraz świadomością społeczną. Ważna jest też promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Od czasu
mojego przyjścia tutaj zwracamy uwagę na to, aby zatrudniać pracowników niepełnosprawnych. Te kary, które są w związku z tym płacone przez pracodawców, często były traktowane jako zło konieczne. Płacono i nie zatrudniano. W tej chwili różne osoby z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pracują w naszym urzędzie. Kiedyś po raz pierwszy chciałam zatrudnić bardzo dobrego, młodego prawnika, który – mimo wszelkich praktyk i certyfikatów – nie mógł nigdzie
znaleźć pracy. Ma bardzo poważną niepełnosprawność, ale chciałam, aby
u nas pracował i obsługiwał infolinię. Utworzenie dla niego stanowiska
pracy, załatwienie formalności połączone z odkryciem, że nie ma odpowiednio dostosowanych toalet, z których przecież pracownik musi korzystać, spowodowało, że cały ten proces trwał rok. Proszę więc zauważyć, że jeżeli tak trudno to zrealizować w urzędzie zatrudniającym ponad
250 prawników, mającym pewne doświadczenie w łamaniu oporów biurokratycznych i zdeterminowanym w dążeniu do celu, to jak może to wyglądać w przypadku zwykłego przedsiębiorcy? Konieczna jest więc zmiana procedur, postaw, inwestycja w myślenie i podnoszenie świadomości
problemów związanych z niepełnosprawnością.
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Jak tego dokonać?
Działania powinny następować na wszystkich poziomach. Chętnie przyjmuję patronaty nad ciekawymi inicjatywami. Jedną z nich był na przykład tzw. tunel doświadczeń dla samorządowców. Osoby bez niepełnosprawności przechodziły tunelem, w którym mogły doświadczać sytuacji
i ograniczeń na co dzień dotyczących osób niepełnosprawnych. Było to
zorganizowane w konwencji przygodowej, ale każdy burmistrz czy wójt,
który wyszedł z takiego tunelu, zmieniał potem wiele w swojej gminie
i wprowadzał udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.
Z kolei na ostatnim Festiwalu Woodstock mieliśmy taki happening:
w „namiocie praw obywatelskich” została zawieszona wysoko urna
i młodzi ludzie w specjalnych okularach utrudniających widzenie musieli tam wrzucać swój głos. Młodzież bardzo przejmowała się tym eksperymentem, uczestniczyło w nim wiele osób. W ten sposób mogli doświadczyć sytuacji, jaką na co dzień spotykają osoby niewidome lub słabowidzące.
Jeśli mówimy o świadomości społecznej, to jest w Polsce kilka nowych wyzwań – mamy nową kategorię obywateli 80+. Kiedyś ludzie zazwyczaj nie dożywali tego wieku i państwo nie jest przygotowane na ich
funkcjonowanie. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku osób przewlekle chorujących, z nowotworami czy z SM2. Osoby te chcą z reguły dalej pracować i należy tak uelastycznić prawodawstwo, aby mogły korzystać z pewnych świadczeń, przerw w pracy i ułatwień, które im pozwolą być nadal aktywnymi, wnosić wkład do życia społeczeństwa i wytwarzać dochód narodowy. Problemami tych ludzi też chciałabym się zająć.
Uważam natomiast, że rzeczywista zmiana społeczna może nastąpić tylko dzięki dużym, medialnym kampaniom społecznym, które są możli2

Z łac. sclerosis multiplex – stwardnienie rozsiane
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we przy zaangażowaniu biznesu, bo żaden organ państwowy (w mojej
sytuacji budżetowej w szczególności) nie ma środków finansowych na
opłacenie takiej kampanii. Myślę, że wszystkie przedsiębiorstwa powinny przemyśleć takie pytanie – czym mogą się pochwalić w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.
W Polsce wciąż jeszcze przedsiębiorcy patrzą na problematykę
niepełnosprawności w kategoriach działalności charytatywnej, firmy zachodnie natomiast traktują ten obszar jako szansę na inwestycję w różnorodność i budowę dobrego wizerunku.
Myślę, że to jeden z kluczowych problemów, przed którymi obecnie stoimy: zmiana filozofii i podejścia do niepełnosprawności. Skorzystam
z przykładu. Jako posłowie ze Śląska stanęliśmy kiedyś przed takim dylematem. Chcieliśmy przyciągać inwestycje na Śląsk i w tym celu trzeba było prezentować region, odchodząc od stereotypów krzywdy i biedy
czarnego Śląska. Było jasne, że jeżeli nie odejdziemy od tego wizerunku,
to nie przyciągniemy inwestorów. A równocześnie pozyskiwanie środków dla ludzi będących w szczególnie trudnej sytuacji wymagało właśnie
pokazania najbardziej zaniedbanych obszarów.
Tu mamy podobny problem. Wiele fundacji, korzystając z jednego
procentu, chce w społeczeństwie wzbudzić jak najwięcej współczucia,
jak najwięcej empatii. W związku z tym pokazują tragedie osób niepełnosprawnych, biedę, wykluczenie – to wszystko prawda. Ale przez to, paradoksalnie, umacnia się w społeczeństwie stereotyp. Na Zachodzie udało się już wyjść z tego dylematu i pokazać, że to jest pewien odmienny
stan egzystencji, który nie wyklucza dalszej edukacji, pracy, zaangażowa-
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nia, radości i korzystania z życia. My stoimy przed tą rewolucją w myśleniu o niepełnosprawności i tego żaden urząd państwowy sam nie załatwi.
Jaka mogłaby być rola uczelni w takiej rewolucji?
Sądzę, że to uczelnie mogłyby wykreować pewne poczucie nowej normalności. To znaczy, że jest rzeczą normalną, że mamy niepełnosprawnych kolegów, studentów, wykładowców. Że jest rzeczą normalną, że oni
razem z nami biorą udział w życiu akademickim, że akceptujemy ograniczenia innych, wiedząc, że one kiedyś mogą dotyczyć także nas samych.
Że rozumiemy, ile mogą wnosić do życia społecznego osoby niepełnosprawne.
Szczególnie ważna jest świadomość młodego pokolenia. Jeśli studenci zostaną, na przykład, architektami, to chcemy żeby projektowali
uniwersalnie. Jeżeli zostaną nauczycielami, chcemy, żeby potrafili w nowoczesny sposób podejść do potrzeb niepełnosprawnych uczniów. Jeżeli będą biznesmenami, chcemy, aby zatrudniali i dostrzegali potrzeby
osób niepełnosprawnych. Uczelnie mają duże oddziaływanie społeczne,
a więc mogą organizować konferencje dla przedsiębiorców, nauczycieli
czy administracji publicznej. Tego typu wydarzenia na Uniwersytecie Jagiellońskim lub Warszawskim mogą być awangardą przemian świadomościowych. Ważne jest też, aby przyciągały one nauczycieli ze szkół średnich i podstawowych.
Na naszych konferencjach z roku na rok jest coraz więcej nauczycieli z tych szkół. Tego typu wydarzenia na UJ są zawsze dla nich
bezpłatne. Co Pani Rzecznik chciałaby przekazać wszystkim tym,
którzy działają na rzecz zwiększania udziału osób niepełnospraw-
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nych w życiu społecznym, niezależnie od tego, w jakiej instytucji
prowadzą tego typu działania?
Chciałabym powiedzieć, że często mówi się o „problemie” osób niepełnosprawnych, gdy tymczasem osoby te stanowią szansę i potencjał, a nie
problem. Trzeba nam w Polsce w taki sposób o tym myśleć. Ilość twórczości, zaangażowania, pracy dla innych, którą mogą wnieść do społeczeństwa osoby niepełnosprawne, jest ogromna.
Macie Państwo prawo tu być. Macie prawo być pełnoprawnymi
obywatelami naszego kraju. Macie prawo protestować, kiedy dzieje się
wam krzywda. Jeżeli organy państwowe nie chcą was wysłuchać, proszę
zwróćcie się do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dziękuję za rozmowę.

Spotkanie Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością
w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich – 10 marca 2011 r.
(zdj. z archiwum BRPO)
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Edukacja włączająca jako wyzwanie dla modelu
społecznego
Rozmowa z Simoni Symeonidou z Uniwersytetu Cypryjskiego
w Nikozji

Simoni Symeonidou

W

ykładowczyni na Wydziale Kształcenia Uniwersytetu Cypryjskiego w Nikozji. Posiada tytuły naukowe Uniwersytetu Cypryjskie-

go (licencjat w nauczaniu początkowym), Uniwersytetu w Manchesterze
(magisterium w zakresie specyficznych potrzeb edukacyjnych i rozwoju)
oraz Uniwersytetu w Cambridge (doktorat w nauczaniu). Jest zaangażowana w programy promujące edukację włączającą. Autorka wielu publikacji międzynarodowych. Główny obszar jej badań naukowych to historia i praktyka kształcenia włączającego na Cyprze oraz w innych krajach,
a także wszelkie programy i modele podejścia do zagadnienia kształcenia
osób niepełnosprawnych.
Agata Stawska: Zacznę tę rozmowę od dość oczywistego pytania:
czy na Cypryjskim Uniwersytecie w Nikozji działa odpowiednik
Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UJ?
Simoni Symeonidou: Tak, jest takie biuro, nazywa się Disability Support
Unit, więc bardzo podobnie. Zajmuje się zarówno rekrutacją, jak i wspar22

Simoni Symeonidou
(fot. M. Bylica)

ciem studentów podczas studiowania. Na początku takie wsparcie było
udzielane głównie przez osoby odpowiedzialne w ramach wydziałów
uniwersytetu, teraz decyzje i wskazówki dotyczące wsparcia wychodzą
z biura i są kierowane do wydziałów. Mamy na każdym wydziale osoby,
które są angażowane jako asystenci studentów niepełnosprawnych, pomagają im w uczeniu się, robieniu notatek, wyszukiwaniu literatury. Biuro koordynuje wszystko to, co dotyczy wydziałów i wykładowców, spina
cały system oraz zajmuje się jego stroną finansową. W biurze mamy również psychologów, pracowników socjalnych. Tu też mają swoją siedzi-
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bę wszyscy odpowiedzialni za logistykę i biurokrację, ponieważ studenci
najpierw zgłaszają się do biura, aby zostawić swoje dane.
W swojej pracy naukowej zajmuje się Pani trzema modelami odnoszącymi się do edukacji osób niepełnosprawnych: segregacyjnym,
integracyjnym i włączającym. Który z nich jest najbardziej adekwatny w odniesieniu do uczelni wyższych? Czy ich zastosowanie
w praktyce zależy od rodzaju niepełnosprawności?
W przypadku uniwersytetu należy zdecydowanie dążyć do modelu włączającego, ale widzimy, że droga do niego jest procesem. Jesteśmy na etapie integracji, ale każda nowa adaptacja zbliża nas do tego ideału, którym
jest edukacja włączająca. Uniwersytet spełniający te kryteria to uczelnia
bardzo zróżnicowana, gdzie każda inność jest akceptowana, gdzie wykładowcy wiedzą wszystko na temat praw człowieka, gdzie wszystkie budynki są dostosowane i dostosowane są też programy studiów. To spore
wyzwanie dla uniwersytetu, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, jak wiele ludzi pracuje, aby ten cel osiągnąć – nauczyciele akademiccy, pracownicy
działów nauczania, jednostek takich jak biuro ds. osób niepełnosprawnych. Oni wszyscy, współpracując ze sobą, mogą sprawić, że będzie łatwiej stworzyć uczelnię, która włącza wszystkich w główny nurt edukacji. Ale przed nami jeszcze długa droga, a największą przeszkodą na niej
są stereotypy dotyczące niepełnosprawności. Dopóki nie poznamy możliwości osób niepełnosprawnych, dopóki nie zaczniemy pytać, co osoby
niepełnosprawne mogą zrobić zamiast – czego nie mogą, one same będą
unikać włączania, będą się trzymać z boku. Potrzebują zachęty i treningu, dopiero wtedy możemy ruszyć do przodu.
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Włączanie i integracja – brzmi podobnie, a jednak mam wrażenie,
że bywają to terminy przeciwstawne lub inaczej – wrogie.
Nie, nie sądzę, aby były przeciwstawne, ale słowo „integracja” jest obciążone wieloma negatywnymi znaczeniami. Na przykład na Cyprze wprowadzono odpowiednie prawo w 1999 r., a my zaczęliśmy wprowadzać integrację już 10 lat wcześniej. Po prostu wprowadziliśmy uczniów niepełnosprawnych do zwykłych szkół, ale nauczyciele wówczas byli nieprzygotowani do takiego wyzwania, nie wiedzieli co robić, jak różnicować nauczanie, jak się wobec nich zachowywać. To od tych uczniów wymagano, aby się przystosowali do istniejącego systemu szkolnictwa, do istniejących warunków. W takich okolicznościach integracja nie zdała egzaminu. Mieliśmy wiele problemów w szkole, wciąż je mamy. Wobec tego
stanu rzeczy panuje ogólne przekonanie, że integracja się nie sprawdza.
Edukacja włączająca to inny pomysł. To tworzenie szkół na zupełnie
nowych podstawach – szkolenie nauczycieli, szkolenie urzędników administracji, wprowadzanie nowych materiałów, akceptowanie wszystkich
uczniów dzięki zastosowaniu włączających rozwiązań. To jest znacznie
bardziej radykalne działanie niż integracja, to jest kolejny krok w kierunku zmiany paradygmatu myślenia o niepełnosprawności w stronę modelu
społecznego, kolejny pomysł, ale zupełnie inny niż poprzednie.
Mówi Pani o budowaniu czegoś zupełnie nowego, ale jest to zapewne bardzo trudny proces. Jak edukacja włączająca działa na
Cyprze?
Uniwersytet Cypryjski jest relatywnie młody, ma mniej niż dekadę i tyleż zebranych doświadczeń, łatwiej mu więc wprowadzać nowe rozwiązania w dziedzinie dostosowań i adaptacji. Budujemy nowy kampus, który – mam nadzieję – będzie bardziej dostępny niż ten stary. Wprowadza25

my także bardziej elastyczny tok nauczania, zależny od potrzeb studentów. Szkolimy wykładowców, aby włączające podejście do edukacji było
bardziej powszechne. Wierzę, że biuro ds. osób niepełnosprawnych odgrywa w tym swoją rolę, oczywiście w tę pracę zaangażowani są również
moi współpracownicy z działu nauczania, także wykładowcy robią w tym
względzie bardzo dużo.
Dziękuję za rozmowę.
Wywiad przeprowadzony w lipcu 2010 r. podczas spotkania grupy zarządzania
jakością w projekcie DARE 2.
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Liczy się decyzja studenta
Rozmowa z Fabienne Corre-Menguy, kierownikiem Biura
ds. Osób Niepełnosprawnych na Uniwersytecie Piotra i Marii
Curie w Paryżu

Fabienne Corre-Menguy

T

ytuł doktora w dziedzinie biologii-fizjologii i biologii molekularnej
zdobyła w 1995 r. (na uczelni UPMC3) – stanowisko podoktoranc-

kie w latach 1995–1997 (CEA – Centre étude Energie Atomique4). Wykładowczyni i badaczka na Uniwersytecie Piotra i Marii Curie w Paryżu od 1997 r. W latach 1997–2008 prowadziła wykłady z biologii molekularnej i genetyki. Od 2000 r. prowadziła działania na rzecz studentów
niepełnosprawnych: wykłady i zajęcia indywidualne z zakresu biologii
w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych UPMC. W 2004 r. doprowadziła do otwarcia kursu dla wszystkich studentów uczelni pod nazwą „Świadomość niepełnosprawności/Integracja studentów niepełnosprawnych
– realizacja metod wsparcia”.
W latach 2008–2010 była wykładowczynią w zakresie biologii molekularnej i genetyki. Obecnie kieruje Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych na UPMC. Jedną z ciekawszych inicjatyw biura jest porozumienie
3
4

UPMC – Université Pierre et Marie Curie (Uniwersytet Piotra i Marii Curie)
CEA – z franc. Centrum kształcenia w zakresie energii atomowej
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z dużymi przedsiębiorstwami w sprawie promowania osiągnięć akademickich studentów niepełnosprawnych oraz włączania ich w życie zawodowe (2009–2012). Członkini grup eksperckich ds. wsparcia osób niepełnosprawnych dla francuskiego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego,
francuskiego Ministerstwa Edukacji, międzyresortowego konsorcjum ds.
niepełnosprawności.

Fabienne Corre-Menguy
(fot. P. Kitmaker)
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Agata Stawska: Chciałabym porozmawiać o Uniwersytecie Piotra
i Marii Curie w Paryżu, a szczególnie o wsparciu dla studentów
niepełnosprawnych, jakie on oferuje. Moje pierwsze pytanie jednak brzmi, czym się Pani zajmuje na tej uczelni?
Fabienne Corre-Menguy: UPMC to uczelnia techniczna i medyczna,
a ja jestem nauczycielem akademickim, wykładam biologię. Siedem lat
temu zaangażowałam się również w organizację wsparcia dla studentów niepełnosprawnych. Na początku prowadziłam zajęcia z biologii dla
osób niepełnosprawnych, potem uznałam, że chcę robić więcej w tej
dziedzinie. Zajęłam się organizowaniem pracy akademickiej studentom
niepełnosprawnym, uczyłam ich, jak się uczyć, jak sobie radzić w środowisku uniwersyteckim z ich niepełnosprawnościami. Tak zostałam szefem biura, które się nazywa Disability Service. Od trzech lat pełnię tę
funkcję. Jest ona dość absorbująca, nie pozostawia czasu na własne badania w dziedzinie biologii, udaje mi się jednak wciąż łączyć obie funkcje – nauczyciela i kierownika. Biuro, w którym pracuję (najstarsze i jednocześnie pierwsze takie we Francji) działa od dwudziestu lat i obejmuje
swoim wsparciem około 250 studentów.
Ilu niepełnosprawnych studentów studiuje w całej Francji?
Aktualnie studiuje około 11 tysięcy na uczelniach w całym kraju. Te dane
dotyczą tylko uniwersytetów, których jest 70, nie wiemy jednak ilu niepełnosprawnych studentów kształci się w szkołach wyższych. Uniwersytet Piotra i Marii Curie jest uczelnią, na której kształci się jedna z najliczniejszych grup studentów niepełnosprawnych. Być może jest ich nawet
więcej, jednak studenci nie mają obowiązku zgłaszać się do biura. Wśród
tych, z którymi pracujemy, są osoby z różnymi niepełnosprawnościami:
wzroku, słuchu, niepełnosprawnościami ruchowymi. Dużą grupę stano29

wią studenci z chorobami przewlekłymi, które w praktyce na równi z niepełnosprawnościami przyczyniają się do powstawania problemów edukacyjnych i mogą być podobnie traktowane. Wśród osób korzystających
ze wsparcia biura 20% to osoby z dysleksją, która również została uznana
przez prawo francuskie za niepełnosprawność oraz niestety coraz większy procent studentów chorujących psychicznie.
Jak sobie radzą na Uniwersytecie Piotra i Marii Curie studenci
z problemami psychicznymi?
Tej grupie bardzo trudno pomóc. Przyznaję, że problem jest coraz większy. Dla takich studentów najważniejszy jest czas, czyli właściwe rozplanowanie materiału, który muszą opanować, ponieważ z tym najczęściej
mają problem. Oferujemy im również dodatkowe zajęcia korepetycyjne.
Niektórym studentom to wystarcza, innym niestety nie, ale problem istnieje i jest dla nas dużym wyzwaniem. Przygotowujemy program dedykowany tym właśnie studentom. Chcemy go zrealizować we współpracy
z przedsiębiorstwami takimi jak np. banki, dla których również ten problem staje się poważny.
Jak wygląda standardowe wsparcie dla studentów, którzy zgłaszają się do biura?
Jak wspomniałam – samo istnienie biura nie obliguje do niczego studentów chorujących ani niepełnosprawnych. Jeśli się zgłoszą, analizujemy
ich sytuacje i specjalne potrzeby, uwzględniając wybór kierunku oraz indywidualny plan na życie. Taką analizę przeprowadzamy razem ze studentem w ramach naszego biura, a każdy student może liczyć na zespół ludzi zajmujących się jego sprawą, w skład którego wchodzą m.in.
lekarz oraz wykładowca jednego z przedmiotów wybranych przez stu30

denta. Oni wszyscy ustalają indywidualny plan kształcenia, obejmujący
wsparcie konsultanta, wsparcie techniczne, czyli wykorzystanie np. komputera czy innych urządzeń wspomagającym kształcenie oraz organizację
zajęć dopasowaną do potrzeb i możliwości studenta. Może ona polegać
na ograniczeniu liczby zajęć obowiązkowych w roku przy jednoczesnym
rozłożeniu ich w czasie (na kilka lat). Programy kursów nie ulegają żadnym modyfikacjom. Studentom, którzy tego potrzebują, dajemy po prostu więcej czasu. Gdy taki plan jest już gotowy, biuro zajmuje się wdrożeniem go w życie. Na tym etapie współpracujemy z niektórymi wykładowcami uwrażliwionymi na potrzeby osób niepełnosprawnych, tu też
jest miejsce dla tłumacza języka migowego. Biuro dysponuje także sprzętem, który może być wypożyczany studentom.
Kwestia dostępu do edukacji dla studentów niepełnosprawnych to
tylko część problemu. Uczelnia otwiera im drogę na rynek pracy,
daje szanse na lepsze oferty, wciąż jednak sytuacja osób niepełnosprawnych pozostaje trudna.
Drugi nurt działalności biura to działalność dedykowana absolwentom
i pracodawcom, która wpisuje się w model włączający. Współpracujemy z wieloma firmami, wspólnie organizujemy staże oraz pracujemy nad
wdrożeniem w życie planu wspierającego także na tym etapie.
Czy problem zatrudniania osób niepełnosprawnych znajduje odbicie w prawodawstwie francuskim?
W 2005 r. we Francji ustanowiono nowe prawo, które ułatwia życie osobom niepełnosprawnym na wszystkich polach aktywności. Wcześniej takie osoby również otrzymywały wsparcie, ale miało to charakter raczej
zapomogi czy renty. Teraz, dzięki nowym przepisom, jest to działanie
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bardziej zgodne z koncepcją osobistego wyboru tych osób, respektowaniem i urzeczywistnianiem indywidualnych planów. To samo dotyczy
oczywiście studentów. Zgodnie z nowym prawem studenci mogą wybrać z oferty uniwersytetu cokolwiek chcą, a zadaniem naszego biura
jest im ten wybór umożliwić. Na pierwszym miejscu liczy się decyzja studenta. Taka polityka zmieniła wiele w społecznym sposobie myślenia,
w postrzeganiu niepełnosprawności nie tylko na poziomie edukacji, ale
także na wszystkich polach aktywności życiowej. Przed wprowadzeniem
nowych regulacji prawnych uniwersytety mogły organizować strategie
wsparcia w ramach swoich struktur biura, teraz są zobowiązane do tego
przepisami prawa. Pierwszym zaleceniem tej ustawy jest rozszerzenie dostępu do edukacji, promocja modelu edukacji włączającej na wszystkich
stopniach kształcenia. Drugie dotyczy aktywizacji rynku pracy dla niepełnosprawnych absolwentów.
Jakie odbicie w regulacjach finansowych ma to nowe prawo, jak
działa od strony praktycznej i ekonomicznej?
Pieniądze na działalność biura płyną z trzech źródeł: po pierwsze z samego uniwersytetu (uniwersytet opłaca pracę 5 osób zatrudnionych w biurze), po drugie z Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, co jest bezpośrednią konsekwencją wprowadzenia nowego prawa. Wszyscy, którzy biorą czynny udział w tak zwanym human support (osoby bezpośrednio zaangażowane w pracę ze studentem, nauczyciele, tłumacze itp.) są opłacani z funduszy ministerialnych. Trzecie źródło finansowania to firmy
i przedsiębiorstwa, które zostały zobligowane nowym prawem do zatrudniania osób niepełnosprawnych. W firmach zatrudniających powyżej 20 pracowników osoby niepełnosprawne powinny stanowić 6% zatrudnionych. Jeśli ten wymóg prawny nie zostanie zrealizowany, przed32

siębiorstwo podlega karze grzywny w wysokości 7 tysięcy euro (za każdą niezatrudnioną osobę niepełnosprawną). Te pieniądze wpływają na
konto organizacji rządowej Agefiph5 i są następnie przekazane na cele
związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Jest też inna możliwość – firma może się umówić z Agefiph (to dotyczy głównie większych przedsiębiorstw), że kwota nie wędruje do organizacji państwowej,
ale jest zagospodarowana na podobne cele przez samo przedsiębiorstwo.
W takiej umowie jest kilka punktów, między innymi dotyczących szkolnictwa wyższego oraz promowania zatrudnienia niepełnosprawnych absolwentów. Stąd właśnie nasza współpraca z przedsiębiorstwami, czyli
nasze kolejne źródło finansowania.
Czy te regulacje dotyczą tylko firm prywatnych?
Agefiph to organizacja zbierająca pieniądze od firm prywatnych, ale jest
również Fiph – organizacja, która zajmuje się sektorem publicznym.
Obie działają podobnie, także ogólna zasada odnośnie do procentu zatrudnianych osób niepełnosprawnych jest taka sama dla firm prywatnych
i państwowych.
Jednym słowem dzięki możliwości zawarcia umowy pieniądze
z przedsiębiorstwa mogą popłynąć bezpośrednio do uniwersytetu?
Tak, ale trzeba pamiętać, że to jest tylko jeden z punktów umowy, zatem
tylko jedna z możliwości spożytkowania tych pieniędzy. Poza tym firma
Agefiph – francuski odpowiednik polskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. Organizacja ta gromadzi środki pochodzące z kar dla przedsiębiorców niezatrudniających osób niepełnosprawnych. Ma uprawnienia do zawierania kontraktu z pracodawcą, który chce zatrzymać te środki w ramach firmy i przeznaczyć je na
cele ściśle związane ze zwiększaniem zatrudnienia osób niepełnosprawnych w danym
przedsiębiorstwie. W Polsce natomiast nie istnieje możliwość zatrzymania tych funduszy w firmie (przyp. red.).
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może wybrać jeszcze inną opcję i przeznaczyć te środki na rehabilitację
lub działania dążące do poprawy sytuacji własnych niepełnosprawnych
pracowników.
Porozmawiajmy o drugiej stronie tego rozwiązania, o scenariuszu
pesymistycznym, choć możliwym. Co się dzieje, jeśli firma zobowiązana do zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie jest zadowolona z ich pracy lub na przykład nie może zaoferować takich stanowisk?
Tak się może zdarzyć, wówczas jest jeszcze możliwość współpracy z firmami, które są przystosowane do zatrudniania osób niepełnosprawnych
(tzw. protected enterprize6). Wyobraźmy sobie na przykład sytuację, kiedy
firma A nie ma stanowisk, które mogłaby powierzyć osobom niepełnosprawnym, ale musi kupować materiały potrzebne do własnego działania, wówczas może takie materiały kupować od firmy B zatrudniającej
osoby niepełnosprawne. Takie rozwiązanie jest również formą zamiany tej grzywny, o której wcześniej wspomniałam, na konkretne działanie przynoszące korzyść obu stronom. Na takie wydatki firma musi wydać przynajmniej połowę kwoty przewidzianej przez prawo, drugą połowę musi przekazać do Agefiph lub bezpośrednio do beneficjenta na podstawie umowy.
Jakie – oprócz finansowych – są korzyści takiego prawnego rozwiązania?
Przedsiębiorstwa coraz bardziej angażują się w sprawę osób niepełnosprawnych, zaczynają być coraz bardziej świadome potrzeb uniwersytetu w tej kwestii, co z kolei owocuje zabezpieczeniem finansowym na6

Odpowiednik polskiego rynku chronionego (przyp. red.)
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szych działań. Dzięki temu możemy sobie pozwolić na różnego rodzaju projekty.
Taki system można więc uznać za pewien rodzaj inwestowania
w młodych ludzi?
Tak, te pieniądze mogą iść do szkół i uniwersytetów. We Francji od 2005 r.
na uniwersytetach działają biura ds. osób niepełnosprawnych, które mają
ze sobą dobry kontakt. Wymieniamy doświadczenia, a jednym ze wspólnych celów jest wypracowywanie standardów wsparcia edukacyjnego.
Uniwersytet to również miejsce kształtowania opinii i postaw. Czy
jako taka instytucja włącza się w ogólną debatę na temat niepełnosprawności?
Ważnym kierunkiem działania podejmowanym przez nasze biuro jest
podnoszenie poziomu świadomości społecznej dotyczącej niepełnosprawności. Jedna z dróg, która prowadzi do tego celu, podobnie jak projekty DARE, polega na organizowaniu szkoleń dla nauczycieli akademickich i pracowników administracji. Takie kursy prowadzę od 2008 r. Ich
program to dwa dni poświęcone zajęciom teoretycznym i warsztatom
praktycznym. Kurs pomaga zrozumieć różne niepełnosprawności i dobrać najlepsze metody pracy z takimi studentami, a efekty szkoleń są całkiem zadowalające.
Jakie zainteresowanie wzbudzają takie kursy wśród kadry akademickiej?
Uczestniczy w nich około 80% pracowników uniwersytetu. Mam w tej
działalności duże wsparcie rektora. Po ukończeniu kursu uczestnicy dostają certyfikaty, którymi mogą udokumentować nowo nabyte kompe35

tencje. Od 2004 r. organizujemy podobne kursy również dla studentów,
przygotowując ich do spotkania z niepełnosprawnymi kolegami podczas
studiów. Te kursy mogą zostać wybrane jako opcja przez każdego studenta jakiegokolwiek kierunku czy typu studiów i są punktowane jak inne
kursy uniwersyteckie. Trwają 30 godzin, z czego 15 to wykłady dotyczące specyfiki niepełnosprawności, uregulowań prawnych, sytuacji społecznej i zmiany sposobu myślenia. Kolejne 15 godzin poświęcone jest
umiejętnościom praktycznym – asystowaniu studentom niepełnosprawnym studiującym na uniwersytecie. Właśnie spośród uczestników kursu
rekrutują się nasi pracownicy human support, a także osoby zaangażowane w pracę z niepełnosprawnymi uczniami szkół średnich. Takie działanie ma na celu promowanie idei studiowania wśród uczniów i zachętę
do przełamywania barier. Każdego roku organizujemy na uniwersytecie
Dzień Otwarty poświęcony niepełnosprawności. To również jest okazja dla naszych studentów, aby wziąć czynny udział w pracy biura. Mają
oni za zadanie opracować jeden z siedmiu tematów, czyli w formie pracy pisemnej zaproponować sposób postępowania z niepełnosprawnym
studentem lub absolwentem w różnych sytuacjach akademickich i życiowych. W ten sposób budujemy świadomość niepełnosprawności zarówno wśród studentów, jak i pracowników uniwersytetu oraz wykładowców. W planach mamy propozycję podobnych kursów dla menedżerów
i pracowników przedsiębiorstw.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmowa przeprowadzona w lipcu 2010 r., przy okazji spotkania grupy zarządzania jakością projektu DARE w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych UJ.
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Menedżerowie jutra
Wywiad z Gerardem Lefrancem, dyrektorem Mission Insertion,
działu zajmującego się problematyką niepełnosprawności w firmie
Thales

Gerard Lefranc

I

nżynier elektroniki i oprogramowania z „I.S.E.N” we Francji. Ma duże
doświadczenie w zarządzaniu Thales Group w różnych dziedzinach:
• oprogramowanie specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych;
• własność intelektualna;
• zasoby ludzkie.
Obecnie jest odpowiedzialny za zarządzanie polityką zatrudniania osób
niepełnosprawnych w Thales Group. Głównymi osiami tej polityki są:
• rekrutacja osób niepełnosprawnych (obecnie 1500 osób z niepełnosprawnością w Thales France Units);
• stworzenie programów wsparcia w celu zachowania miejsc pracy przez
osoby niepełnosprawne;
• realizacja programów budujących świadomość w obszarze niepełnosprawności dla menedżerów Thales Group;
• współpraca z podwykonawcami Thales Group we wdrażaniu polityki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przedsiębiorstwach
„Entreprise adaptée”;
•

poprawa kwalifikacji zawodowych studentów niepełnosprawnych.
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Jako uczestnik inicjatywy francuskiego rządu mającej na celu wsparcie uczniów i studentów w znalezieniu zatrudnienia jest reprezentantem interesów firm. Był przewodniczącym komisji normalizacji, która stworzyła francuskie przepisy (AFNOR) dotyczące włączania osób
niepełnosprawnych do organizacji. Jest także kierownikiem projektów
Thales dotyczących rozwoju narzędzi technologicznych dla osób niepełnosprawnych.
Ireneusz Białek: Czym zajmuje się firma Thales?
Gerard Lefranc: Zasadnicze obszary działalności firmy to systemy
obronne, systemy dla lotnictwa cywilnego i wojskowego, satelity i radary,
a także systemy zarządzające ruchem kolejowym. Firma zatrudnia ok. 35
tysięcy pracowników we Francji i drugie tyle na całym świecie.

Gerard Lefranc
(zdj. z archiwum firmy Thales)
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Od kiedy pracujesz w firmie i czym się zajmowałeś przed objęciem
funkcji dyrektora Mission Insertion?
W Thales Group pracuję już 37 lat. Swoją karierę w firmie rozpocząłem
jako inżynier i kierowałem zespołem rozwijającym oprogramowanie do
systemów obronnych. Robiłem to przez 15 lat, a następnie przeszedłem
do działu personalnego, gdzie kierowałem trzema centrami zajmującymi
się sprawami pracowniczymi i socjalnymi. Miałem wtedy sporo kontaktów ze związkami zawodowymi. Następnie pracowałem w dziale zakupów,
gdzie byłem odpowiedzialny za racjonalizację liczby dostawców firmy i redukcje kosztów z tym związanych. Później zajmowałem się prawami autorskimi i patentami, zwłaszcza w obszarze oprogramowania i wreszcie dyrektor działu personalnego zaproponował mi pokierowanie Mission Insertion, jednostką utworzoną w siedzibie głównej Thales Group i zajmującą
się problematyką niepełnosprawności. Nasza firma bardzo wcześnie tę tematykę podjęła, bo już w 1992 r., a w 2002 r. powstała Mission Insertion,
której kierownictwo objąłem dwa lata później.
Dlaczego zainteresowałeś się niepełnosprawnością?
Chciałem wrócić do działu personalnego i zająć się czymś nowym, a niepełnosprawność była takim właśnie obszarem w firmie. Wówczas we Francji powstało surowe prawo dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych. Każde przedsiębiorstwo musi zatrudnić przynajmniej 6% niepełnosprawnych pracowników i jeśli tego nie zrobi, płaci ogromne kary na rzecz
Agefiph7. Jest jednak możliwość zatrzymania tych funduszy w firmie, jeśli służą one rozwojowi polityki zatrudniania osób niepełnosprawnych
w przyszłości. Mój dział zagospodarowuje takie właśnie środki finansowe.
7

Patrz przypis na s. 33.
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Podobne zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych obowiązują w Polsce, choć kary za niezatrudnianie są o wiele niższe i nie ma
możliwości zatrzymania środków finansowych w firmie. Czy wasza
polityka dotycząca niepełnosprawności obejmuje też inne kraje, np.
Polskę?
Nie. Każdy oddział Thales Group w innym kraju niż Francja prowadzi
swoją politykę w tym obszarze, ale ja chciałbym osiągnąć jakiś stopień jednorodności, bo większość pracowników firmy jest zatrudniona w krajach
Unii Europejskiej. Dlatego pomimo różnych systemów krajowych w obszarze niepełnosprawności, np. we Francji i w Polsce, można się odnieść
do zapisów prawa europejskiego lub dokumentów przyjętych przez Unię
Europejską, np. Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.
Na razie jednak w Mission Insertion zajmujemy się zwiększeniem zatrudnienia osób niepełnosprawnych na terenie Francji i jednym z podstawowych narzędzi do osiągnięcia tego celu jest współpraca z uczelniami.
Jak ta współpraca wygląda w praktyce?
80% pracowników firmy to inżynierowie i technicy, dlatego współpracujemy głównie z uczelniami, które kształcą inżynierów. Inwestujemy
w programy oferujące studentom możliwości pogłębiania swoich kwalifikacji zawodowych oraz w programy mające na celu zminimalizowanie ograniczeń wynikających z niepełnosprawności np. za pomocą nowoczesnych technologii. Mamy zawarte umowy z uczelniami i przeznaczamy na takie programy znaczne środki finansowe, ale jest to opłacalne
dla obu stron. Przede wszystkim korzystają z tego studenci. Działania te
są bardzo szerokie i chcemy włączać w życie firmy wszystkie osoby, niezależnie od rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Tak będzie wyglądał
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„Thales jutra”, który będzie firmą włączającą, a nie wykluczającą, stawiającą na potencjał pracownika, a nie skupiającą się na jego ograniczeniach,
które przecież w dużym stopniu da się wyeliminować np. za pomocą odpowiednich technologii. To kwestia wiedzy i świadomości osób podejmujących w firmie decyzje personalne. Thales chce być firmą społecznie
odpowiedzialną i nie boi się żadnych wyzwań z tym związanych. Wiemy
na przykład, że rośnie liczba studentów mających problemy psychiczne.
Współpracujemy z Uniwersytetem Piotra i Marii Curie w tym zakresie,
aby wspierać studentów w ich przygotowaniu do zawodu, co w przyszłości sprawi, że będą mogli u nas pracować.
Dlaczego wiele firm myli społeczną odpowiedzialność biznesu
z działaniami o charakterze filantropijnym, szczególnie w obszarze
niepełnosprawności?
Nie znają rzeczywistych potrzeb osób niepełnosprawnych i obawiają się
ich jako pracowników. To kwestia braku wiedzy i świadomości wśród
menedżerów. Filantropia jest pewną tradycją od czasów średniowiecznych i to idzie nam łatwiej. Społeczna odpowiedzialność to idea bardziej
wymagająca i obligująca do codziennego uczenia się, pogłębiania świadomości i inwestowania w ludzi, w tym wypadku w osoby niepełnosprawne, na zasadzie efektu długofalowego. Wtedy można liczyć na zysk – wytworzenie się potencjału. Filantropia natomiast to szlachetne, ale jednak
dzielenie się własnym zyskiem z innymi, a nie wspólne działanie. Innymi
słowy, bogaci ludzie często dzielą się swoimi pieniędzmi z osobami niepełnosprawnymi, ale czy na co dzień interesują się, jak te osoby funkcjonują? Społeczna odpowiedzialność polega na zapoznaniu się z funkcjonowaniem takich osób, zebraniu rzetelnej wiedzy i wykorzystaniu swojego potencjału we współpracy z osobą niepełnosprawną, aby stworzyć ta41

kie miejsce pracy, żeby ta osoba sama na siebie zarobiła, przynosząc przy
okazji zysk i satysfakcję pracodawcy.
Społeczna odpowiedzialność to zatem idea ambitna, wymagająca poświęcenia więcej czasu, ale przynosząca większy zysk niż działania filantropijne. I nie zapominajmy, że w perspektywie społecznej odpowiedzialności
osoba niepełnosprawna staje się podmiotem, a w ujęciu filantropijnym pozostaje biernym biorcą pomocy. Świat się kompletnie zmienił od czasów
średniowiecza i społeczna odpowiedzialność znacznie bardziej przystaje
do obecnej rzeczywistości niż filantropia. Jeśli ktoś cię prosi o rybę, naucz
go, jak rybę złowić zamiast mu ją dawać. Używając tej metafory, uczelnie
i firmy powinny uczyć osoby niepełnosprawne, jak mają łowić rybę. To jest
istotą współpracy Thales Group i uczelni partnerskich.
W Polsce filantropia też ma długą tradycję. Jak przekonać osoby decyzyjne o większym pożytku płynącym z działań odpowiedzialnych
społecznie?
To się bierze z edukacji i pogłębiania świadomości. Rola szkoły jest tu fundamentalna. Gdy ja chodziłem do szkoły, to nie było w niej osób niepełnosprawnych, a teraz są. Szkoła, uczelnia, a potem firma – te wszystkie instytucje powinny wziąć część odpowiedzialności za obszar niepełnosprawności jako sprawę społeczną, taką samą jak kwestia niedyskryminacji kobiet,
ludzi o innym pochodzeniu czy osób starszych. Budowa takiej kultury podejścia do tych problemów to wspólna sprawa całego społeczeństwa. Nam
w Thales Group zależy na tym, aby młody inżynier przychodząc do nas do
pracy wiedział, że firma wdraża politykę niedyskryminacji. Działanie rodzi
działanie. Każdy może spojrzeć na nasz przykład i uruchomić swoją własną aktywność, także w Polsce.
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Właśnie, co mogą zrobić razem uczelnie i firmy na rzecz odpowiedzialności społecznej?
Przede wszystkim działać dobrze na swoich polach odpowiedzialności.
Rolą uczelni jest dobre kształcenie przyszłych pracowników i kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, a rolą przedsiębiorstw jest tworzenie
miejsc pracy zapewniających sukces firmie, a jej pracownikom komfortowe
życie w tym społeczeństwie. Interesem obu stron jest natomiast przygotowanie lepszego społeczeństwa i tu się pojawia obszar do ścisłej współpracy. Ludzie wykształceni na uczelni przychodzą do firmy, na przykład naszej i obejmują stanowiska kierownicze. Jeśli mają świadomość niepełnosprawności, stawiają na potencjał i różnorodność, stają się „menedżerami
jutra”. Takich „menedżerów jutra” musimy wykształcić i zatrudnić, żeby
tworzyć lepsze społeczeństwo. „Menedżerowie jutra” będą szybko zmieniać Europę i świat.
Wiele osób pyta mnie o porozumienie pomiędzy Thales Group, Uniwersytetem Piotra i Marii Curie a Uniwersytetem Jagiellońskim. Powtarza się pytanie o korzyści firmy ze współpracy z polską uczelnią.
Jak zatem postrzegasz te korzyści?
Wcześniej zawarliśmy umowę z UPMC i stąd dowiedziałem się o współpracy pomiędzy UPMC a UJ w ramach projektu DARE 2. Doświadczenia,
jakie zebraliście w tym projekcie przy opracowywaniu programu szkolenia dla menedżerów zwiększającego ich wiedzę o niepełnosprawności są
z punktu widzenia mojej pracy bardzo interesujące. Chciałbym je wykorzystać do pogłębiania wiedzy o osobach niepełnosprawnych w Thales
Group. Poza tym jesteśmy firmą międzynarodową i wasi studenci mogą
być naszymi pracownikami w przyszłości, mogą też stać się kiedyś „menedżerami jutra”. Chciałbym też, aby wszyscy w Polsce wiedzieli, że Tha43

les to firma, która robi nie tylko dobre interesy z waszym krajem, ale jest
to firma o określonych i jasnych zasadach działania w zakresie odpowiedzialności społecznej.
A co byś chciał powiedzieć innym firmom, może też tym mniejszym, a także organizacjom i pojedynczym osobom interesującym
się odpowiedzialnością społeczną?
Chciałbym, aby na różne sposoby mówili o tym, co robią i dzielili się dobrymi praktykami w tym obszarze. To rozszerzy krąg osób i instytucji chcących podejmować działania odpowiedzialne społecznie, może nawet wytworzy zdrową konkurencję. To będzie dobre dla wszystkich. Ważne jest
prawo, przepisy i duża polityka, ale konkretne działania mogą i powinny odbywać się na każdym poziomie, także tym lokalnym – to jest bardzo
istotne. O tych lokalnych działaniach trzeba mówić, prezentować ich rezultaty na różnych konferencjach. W ten sposób więcej ludzi się o nich dowie,
a także pojawi się szansa na współpracę z innymi, którzy coś podobnego
robią, na jakieś wspólne przedsięwzięcia, a to już tworzy okazję do przeprowadzenia jakiejś większej zmiany społecznej.
Dziękuję za rozmowę.
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Im dalej w las, tym więcej drzew
Rozmowa z Anną Wandzel, dyrektorem oddziału PFRON
w Katowicach

Anna Wandzel

P

sycholog i trenerka. Dyrektor Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Katowicach. Absol-

wentka Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Podyplomowego Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie. Studentka studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Współpracowała z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach międzynarodowych projektów unijnych HEAT, SUN, IDOL oraz DARE. Uczestniczyła w walidacji projektów w ramach programu Equal jako ekspert zewnętrzny. W latach
2001–2008 konsultantka ds. studentów niepełnosprawnych na Uniwersytecie Śląskim. Konsultantka Senatu RP podczas prac nad zmianami
w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Członkini Zespołu zadaniowego pracującego nad Strategią Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006–2020.
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Anna Wandzel (fot. M. Bylica)

Ireneusz Białek: Na czym polega twoja niepełnosprawność?
Anna Wandzel: To jest chondrodystrofia, czyli niedorozwój kości długich. U każdej osoby przebiega to inaczej. W moim przypadku oznacza
bardzo niski wzrost. Zaczęłam odstawać wzrostem od innych w trzeciej, czwartej klasie podstawówki, inne dzieci rosły szybko, a mój wzrost
był zahamowany. Całe dzieciństwo to poszukiwanie lekarzy, próba zrozumienia tej sytuacji. Z powodu rozwoju kości długich w nogach doszło też do skrzywienia... Bóg miał wiele fantazji i wariacja mojej choroby polegała na tym, że lekarze stwierdzili, iż może dojść do zrośnięcia
kości podudzia z kością udową, że przestrzeń między stawami kolanowymi jest zbyt mała, czyli nie ma wypełnienia chrząstką, nie jest zachowana
odległość między kośćmi. Co więcej, kość piszczelowa rozwija się szybciej niż ta długa, w związku z czym doszło do deformacji w kończynach
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dolnych. Jako dziecko ciężej mi było chodzić, szybciej się męczyłam, nie
mogłam nadążyć za rówieśnikami i wszystko to się pogłębiało. Gdy miałam 14 lat, czyli w takim momencie, kiedy młody człowiek poszukuje akceptacji siebie poprzez grupę, zostałam z tej grupy wyłączona.
Moi rodzice znaleźli profesora, który wdrażał metodę Ilizarova, polegającą na wydłużaniu kości długich, choć w moim przypadku postanowił nie wydłużać kości, tylko wydłużyć staw. Miałam założony taki aparat, który powoli rozciągał przestrzeń pomiędzy stawami. Cztery lata leżałam bez ruchu, nie mogłam się obrócić na bok ani na brzuch. Był to
okres wzrostu, a poprzez to ciągłe leżenie doszło wtórnie do skrzywienia kręgosłupa. Jedna rzecz została wyprowadzona, a inna uległa deformacji. Na tym polega moja niepełnosprawność.
Cztery lata w ogóle nie wstawałaś?
Tak, położyłam się w siódmej klasie podstawówki, a wstałam w trzeciej
klasie liceum. Ten okres, kiedy wszyscy imprezują, mają pierwsze randki, miłości, chodzą do kina, przechodzą pierwsze eksperymenty podczas
różnych wyjazdów, przygód, ja spędziłam w domu nie ruszając się i nie
wstając. Kiedy wreszcie wstałam, strasznie się bałam, że kości mi pękną. Byłam troszkę przewrażliwiona na tle swojego kośćca, ale okazał się
stabilny. Bardzo mnie natomiast bolały stopy, bo skórę na nich miałam
tak delikatną, że w ogóle nie mogłam znieść kontaktu z podłożem. Teraz, z perspektywy wykształcenia (ukończyłam psychologię) mogę powiedzieć, że ten najważniejszy okres, kiedy grupa rówieśnicza jest tak
istotna, kiedy odkrywamy siebie, stajemy przed wyzwaniami, ja spędziłam leżąc w domu. Chociaż nie istniały telefony komórkowe ani Internet,
nie byłam w pełni odizolowana od świata, bo przychodziły do mnie koleżanki, więc uczestniczyłam w życiu nastolatek poprzez ich życie. Nie47

mniej jednak leżałam w domu. Teraz jak o tym mówię, nie rozumiem, jak
to wówczas było możliwe, jak dałam radę.
Bałam się wtedy ludzi, bałam się tego, jak będą na mnie patrzeć. Bałam się odzwierciedlenia siebie w dalszym kontakcie społecznym, bo pamiętam siebie w relacji z innymi jako dziecko, a po czterech latach czułam się i byłam nastolatką ze wszystkimi problemami nastolatek, czyli
też ze zwiększoną wrażliwością na tle własnej oceny, wyglądu i atrakcyjności fizycznej. Wiedziałam, że jest coś nie tak z tym, że się boję ludzi,
tłumu, czułam podskórnie, że to jest złe. Bałam się wychodzić, w końcu pojechałam na obóz językowy organizowany przez UNESCO i to
było moje pierwsze zetknięcie z grupą. Wtedy sobie uświadomiłam, że
te moje cztery lata były wycięte z życiorysu.
Jak to wszystko wpłynęło na twoje wybory życiowe?
Byłam dzieckiem leżącym i trzeba mnie było zakwalifikować do indywidualnego toku nauczania w liceum, bo tego przejścia z podstawówki do
liceum nie mogłam odbyć normalnie. Każde dziecko, które miało indywidualny tok nauczania, musiało mieć kontakt z psychologiem. Zatem
przyszła pani psycholog, zrobiła testy, wiele ze mną rozmawiała. Wtedy
stwierdziłam, że też tak chcę, że też mi się to podoba. Dołączyły do tego
rozmowy z moimi koleżankami. Byłam dobrym słuchaczem i każda informacja z zewnątrz była dla mnie czymś wspaniałym. Dlatego też teraz
myślę, że nie ma prawdziwych altruistów, że zawsze robimy coś dla siebie. Ja wtedy słuchałam, bo mi to dobrze wychodziło, bo to lubiłam, ale
też było mi to potrzebne. Zebrawszy to wszystko razem stwierdziłam, że
może to być dobry zawód dla mnie, słuchać innych.
To był okres, w którym wahałam się pomiędzy studiowaniem języka francuskiego a psychologii. Zwyciężył racjonalizm. Pomyślałam so48

bie, że z języka zawsze mogę się podszkolić, a psychologia będzie czymś,
w czym mogę się spełnić. Zdecydowałam się więc na studia i był to moment przełomowy, bo przecież mogłam zostać w domu i poprzestać na
tym, że nie dam rady, skupić się na tych swoich lękach.
Wtedy byśmy pewnie nie mieli okazji prowadzić tej rozmowy.
Tak, moja droga z pewnością byłaby w takim wypadku inna. Trudno mi
powiedzieć, co to za siła we mnie wówczas tkwiła, żeby się nie dać. Pamiętam siebie bojącą się, siebie, której doskwiera lęk, a jednak szłam naprzód. Psychologię studiowałam na Uniwersytecie Śląskim, ale to oznaczało dla mnie 60 km poza domem, w obcym środowisku, bez mamy
i taty. Jestem jedynaczką, od zawsze hołubioną, chorującą, na której skupia się cała uwaga rodziny. Miałam wszelkie predyspozycje do tego, żeby
pozostać w tym uwielbieniu aż do teraz i miałam nawet dobry pretekst.
Natomiast moi rodzice zawsze mnie wspierali i gdy powiedziałam im, że
decyduję się na psychologię, było to dla nich jak najbardziej naturalne.
Dostałam się więc na studia, co też nie było taką oczywistą sprawą,
bo wtedy można było startować tylko na jeden kierunek, nie było studiów zaocznych, więc to było takie być albo nie być. Nie wyobrażałam
sobie co byłoby, gdybym się nie dostała. Nie przypominam sobie siebie z tamtych czasów jako osoby, która chciałaby pozostać w tym stanie niepełnosprawności i doświadczać z niej wtórnych korzyści. Chciałam z tego wyjść. Gdy dostałam się na studia, przeszłam szkołę życia, jak
każdy inny. Trafiłam na wspaniałą grupę, z którą do tej pory utrzymuję
kontakt. Sami się śmiejemy, że jesteśmy dalekimi znajomymi. Moje szczęście polegało na tym, że zgrupowałam wokół siebie takich ludzi, którzy
w ogóle nie zwracali uwagi na moją niepełnosprawność. Moje pierwsze
wejście na uczelnię też było pełne przerażenia. Wchodzę, a tam stówa lu49

dzi, których nie znam. Do tej pory wszystko było znajome, znajome twarze, znajomy sposób funkcjonowania, znajome schematy. Ja w centrum,
inni się mną opiekują, a tu nagle jakaś odwrócona sytuacja. Traktowałam to trochę jak zwierzątko, któremu się uruchamia instynkt samozachowawczy, po prostu jestem teraz sama i muszę biologicznie przetrwać.
Potem nawiązałam pierwsze przyjaźnie, poznałam wtedy koleżankę, połączył nas duch organizowania czegoś. Zobaczyłyśmy na uczelni plakat
i dzięki temu poznałyśmy chłopaka z piątego roku, który był kierownikiem klubu studenckiego na wydziale i szukał osób do współpracy. Ani
myśląc zgłosiłyśmy się, dlatego od pierwszego roku poza nauką byłam
aktywna na studiach. To było bardzo ważne dla mnie doświadczenie –
zaczęłyśmy współdziałać w klubie studenckim, dźwigając go ze strasznej
zapaści. Zaczęłyśmy organizować występy, odczyty, wystawy, brałyśmy
odpowiedzialność za nasze poczynania. Weszłam w życie studenckie naprawdę z impetem. Dzięki znajomości z tym kolegą z piątego roku, prościej było mi się poruszać po strukturach uczelni, ponieważ on wszystko
wiedział, prowadził mnie i pomógł mi przetrwać w tym gąszczu informacji, dzięki czemu świat stał się oswojony i naturalny.
I tak skończyłaś psychologię, a jaka była twoja pierwsza praca?
Udało się ją zdobyć dzięki koleżance, która znalazła ogłoszenie o pracy dla studentów nad morzem. Chodziło o sprzedaż gazet. Ponieważ
ona się zdecydowała i przedstawiła mi to jako świetny pomysł wakacyjny, ja również, mając bratnią duszę koło siebie poszłam w to jak w dym.
To było świetne doświadczenie, zarobiłyśmy kupę pieniędzy jak na tamte czasy. Dostałyśmy od koordynatora rozdzielającego pracę najlepszy
punkt w Ustce przy promenadzie, dlatego miałyśmy duże obroty. Obserwowałyśmy ludzi i ich zapotrzebowanie, na przykład miałyśmy w ofercie
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krzyżówki, ludzie pytali o długopisy, więc szybko uzupełniłyśmy naszą
ofertę, miałyśmy papierosy, ludzie pytali o zapałki, to znowu uzupełniłyśmy ofertę. To była pierwsza nauka przedsiębiorczości.
Natomiast pierwsza poważna praca to już był świadomy wybór,
oczywiście łączący się z pewną obawą, ale coś mnie pchało, żeby działać
w tym kierunku. Zobaczyłam ogłoszenie na uczelni – poszukiwany psycholog. Wtedy miałam takie słodkie poczucie, że nie muszę jeszcze pracować przez dwa lata. Mimo to przeczuwając, że to radosne życie, które miałam nieco się skróci, stwierdziłam, że spróbuję i złożyłam swoje pierwsze CV. Nikt mnie nie przeszkolił, nie byłam na żadnych warsztatach z autoprezentacji, nie miałam komputera. Pracę magisterską pisałam na komputerze samorządu studenckiego.
Ta oferta, na którą odpowiedziałam, to była praca jako psycholog na
Warsztatach Terapii Zajęciowej, czyli związana z osobami niepełnosprawnymi, ale gdyby było wówczas jakieś ogłoszenie o pracy z alkoholikami,
to bym na nie też odpowiedziała. Oczywiście można się zastanawiać, czy
jako osoba niepełnosprawna dostałabym pracę z alkoholikami, nie wiem.
Później kolega, który pracował na uczelni w biurze karier powiedział
mi, że przyszło ogłoszenie od pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych, że potrzebuje asystentki do pracy. Na początku nie uznałam
tej oferty za interesującą, ponieważ asystentka kojarzyła mi się z sekretarką, a ja już wtedy pracowałam jako psycholog, więc podziękowałam. Powiedział mi o tym być może dlatego, że byłam niepełnosprawna, a być
może dlatego, że wiedział, iż pracowałam z osobami niepełnosprawnymi. Ale ponieważ tam się nikt nie zgłosił, kolega ponowił pytanie, powiedział, żebym się może zastanowiła, bo to jest praca nie tylko w sekretariacie, ale także robi się różne inne rzeczy. Wysłałam CV i pełnomocnik zaprosił mnie na rozmowę.
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Zastanawiałam się wtedy dużo nad tym, dlaczego chcę pracować
z osobami niepełnosprawnymi. Myślałam, że nie jestem takim przykładem osoby poświęcającej się osobom niepełnosprawnym z powodu własnej niepełnosprawności. Czasami zresztą myślę, że działam na niekorzyść tej grupy osób, promując równouprawnienie. Taką twardą miłość,
jaką prezentowała moja mama w stosunku do mnie. Kocham cię, ale
upadnij, podnieś się i idź dalej. Myślę, że to konfiguracja różnych czynników powoduje, że jedne idee są nam bliższe, inne dalsze. Już wtedy intuicyjnie wiedziałam, że nie można osób niepełnosprawnych prowadzić za
rączkę, że nie można dawać za dużo, że kompensacja to jest zupełnie co
innego niż uprzywilejowanie, faworyzowanie tej grupy osób, tylko z tego
powodu, że jakoś inaczej funkcjonują. To było zawsze dla mnie oczywiste i naturalne, ja się nigdzie tego nie nauczyłam, nie nabrałam tej wiedzy
na studiach, może ją ugruntowywałam w kontakcie z osobami niepełnosprawnymi. Poszłam więc na to spotkanie z pełnomocnikiem i byłam
troszkę najeżona, że będę jego sekretarką, ale człowiek, którego spotkałam zaczarował mnie i pomyślałam, że chcę, żeby on był moim szefem.
Nie wiedziałam, jak to dokładnie będzie wyglądało, ale wiedziałam, że to
są drzwi, w które mam wejść.
I wtedy cię poznałem.
Jak dotąd to był najwspanialszy okres w mojej pracy w tym sensie, że
miałam takie największe poczucie, że mam na coś realny wpływ. Była to
terra nova dla wszystkich, nikt nic nie wiedział. Ja coś kojarzyłam, bo sama
byłam niepełnosprawna, dlatego pozwolono mi w jakimś stopniu kreować politykę uczelni w tym obszarze. Władze rektorskie mi nigdy nie
przeszkadzały. Problemem oczywiście były pieniądze na rozwój usług
dla studentów.
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Co uważasz za swój największy sukces w tamtym czasie?
Spojrzałam na sprawę kompleksowo. Stwierdziłam, że trzeba opracować strategię działania. Nie wystarczą jakieś doraźne inicjatywy. Jeszcze nie wiedziałam, na czym to będzie polegać, więc zaczęłam pracować
tak jak wszyscy intuicyjnie zaczynają; mówiłam, że niepełnosprawność
to problem z ruchem, że trzeba zlikwidować bariery architektoniczne.
W pierwszym miesiącu mojej pracy zamierzałam zrobić inwentaryzację
wszystkich barier na uczelni według formularza, który stworzyłam i dzięki temu zrobiliśmy przegląd budynków, które najszybciej muszą zostać
poddane adaptacji. To był pierwszy taki ruch. A każdy pomysł na dostosowanie pomieszczeń uczelni rodził się wraz z przychodzącymi ludźmi.
To nie ja to wymyślałam zza biurka, tylko ludzie, którzy przychodzili do
mnie i zgłaszali trudności. To oni pokazywali mi tę różnorodność niepełnosprawności. Wtedy się nauczyłam, że nie można wszystkich traktować
jedną miarą, że są różne oblicza niepełnosprawności, że każda osoba niepełnosprawna tak jak pełnosprawna funkcjonuje inaczej i że nie da się
ująć tego w jakieś schematy. Mam za sobą również negatywne doświadczenia i rozczarowania pewnymi postawami, takimi jak: roszczeniowość,
spotkania z rodzicami osób niepełnosprawnych, mylenie równouprawnienia z totalnym faworyzowaniem, dawaniem sobie dodatkowych praw
do przywilejów z racji swojej niepełnosprawności.
A jednak pomimo tych sukcesów odeszłaś.
Odeszłam pod gruzem swoich własnych przedsięwzięć. Każda nowa aktywność powodowała konieczność rozliczenia danej aktywności, jej raportowania czy ewaluowania. Wzrosła liczba studentów. „Im dalej w las,
tym więcej drzew”, tym więcej wątpliwości, tym robi się bardziej zagadkowo i widzimy niuanse i wpływ jednych rzeczy na drugie. Nie dawałam
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sobie rady – było za dużo pracy dla jednej osoby, a władze rektorskie nie
widziały tego podobnie – myślały, że jedna osoba fasadowo wystarczy.
Ja miałam wiedzę, jakie zmiany organizacyjne należy powprowadzać, jak
powinny wyglądać usługi specjalistyczne. Wiedziałam już, jak to zrobić,
co więcej były pieniądze na ten cel. Postawa władz pokazała mi jednak,
że nie mogę tych pomysłów wdrożyć w życie i nie chciałam takiej sytuacji. Zresztą do dziś nie mogę zrozumieć dlaczego uważano, że jedna
osoba może to wszystko ogarnąć, przecież to iluzja.
Przecież i tak trzeba to będzie prędzej czy później zrobić.
Myślę, że dla wielu decydentów kontakt z niepełnosprawnością może
być czymś przykrym, nieprzyjemnym i smutnym. Spotykają się z „innością”, której nie znają, nie rozumieją i na wszelki wypadek odrzucają, a w najlepszym wypadku oddają komuś, kto za nich ten problem rozwiąże. A tak naprawdę skuteczne rozwiązywanie problemów związanych
z niepełnosprawnością powinno angażować różnych aktorów społecznych, wykorzystywać pozytywny potencjał i wiedzę wszystkich, a nie tylko osób niepełnosprawnych i ich najbliższego otoczenia. Model społeczny to coś więcej niż ślizganie się po powierzchni, a tym de facto jest nominowanie jednej osoby niepełnosprawnej na stanowisko pełnomocnika
i udawanie, że się rozwiązało jakiś problem.
Niedawno zostałaś dyrektorem Śląskiego Oddziału PFRON. Powiedz, jak powinien wyglądać system twoich marzeń, jeśli chodzi
o pomoc państwa dla osób niepełnosprawnych.
Zacznijmy od początku. Rodzi się dziecko niepełnosprawne, w tym momencie musi być silne wsparcie ze strony lekarza, psychologa, prawnika,
pracownika socjalnego. Lekarz mówi – to jest niepełnosprawność, któ54

ra będzie się łączyła z tym i z tym. Psycholog mówi – to jest niepełnosprawność, która w drugim miesiącu życia pokaże to, w szóstym tamto, a w trzecim, czwartym roku życia będzie tym lub tamtym. I kolejno
będą się pojawiały takie i inne zachowania. Prawidłowo należałoby reagować właśnie w taki sposób. To jest coś, co zauważyłam już w pracy na
WTZ-ach8. Niektórzy rodzice byli kompletnie nieprzygotowani do niepełnosprawności swojego dziecka i to powielało się przez całą moją drogę zawodową. Ten trudny moment, kiedy pojawia się niepełnosprawność
czy coś nieznanego jest traktowany w naszej kulturze jako negatywny wyróżnik lub jako naznaczenie przez cierpienie, co się łączy z religią. Oba
te podejścia są niewłaściwe, nieobiektywne i przesadzone. W tym pierwszym przypadku pojawia się zaprzeczenie, agresja, pytania „dlaczego ja?”
– wszystkie złe emocje, frustracja, próba odrzucenia, gniew, złość itd. To
są destrukcyjne rzeczy. W przypadku drugim, kiedy pojawia się jakaś próba zracjonalizowania „dlaczego mnie się to przytrafiło?”, występuje z kolei syndrom „jestem naznaczony/naznaczona przez los, żeby nieść ten
krzyż, czyli jestem wybrany/wybrana” jako ojciec czy matka dziecka niepełnosprawnego. Zarówno jedna, jak i druga postawa nie jest adekwatna.
Dlatego tak ważne byłoby wszechstronne wsparcie dla rodziców dziecka niepełnosprawnego.
Świadomość niepełnosprawności?
Tak, ale sama świadomość nie wystarczy. Musi być wsparcie instytucjonalne i jakieś przepisy, które spowodują łamanie granic pomiędzy światem osób niepełnosprawnych a resztą społeczeństwa.
Prowadziłam niedawno zajęcia i spotkałam się z matką, która zaczęła
opowiadać o swoim niepełnosprawnym dziecku z zespołem Aspergera
8

Warsztaty Terapii Zajęciowej
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i mówiła mi, że inni rodzice nie wyrażają zgody na to, żeby jej syn uczył
się razem z innymi dziećmi, bo istnieje obawa, że ta niepełnosprawność
przeniesie się na ich dzieci. Jacyś inni rodzice mówili, że tego nie chcą,
bo wiedzą, że to dziecko zachowuje się w dziwny sposób i nie życzą sobie, żeby ich dzieci uczyły się z dziećmi z tego typu zaburzeniami. Ten
przykład pokazuje, przez co ta kobieta przechodzi, a państwo stoi niejako obok, a mogłoby ją aktywnie wesprzeć. Dziecko niepełnosprawne
ma prawo uczyć się z innymi dziećmi i powinno się tak uczyć. To jest dobre dla całego społeczeństwa. Szkoły powinny być przystosowane, a nauczyciele przeszkoleni. To się da zrobić, tylko trzeba postawić sobie taki
priorytet. Wszystkie struktury i organy państwa powinny w tym zakresie ze sobą współpracować. To podstawa nowoczesnego myślenia o niepełnosprawności.
Na koniec chciałbym cię zapytać, co powinny usłyszeć wszystkie
te osoby, których niepełnosprawność jako wyzwanie społeczne do
tej pory nie interesowało, bo się po prostu z tym zjawiskiem nie zetknęły?
Może użyję takiej metafory – najbardziej idealny byłby świat, gdyby to
się wszystko jakoś naturalnie rozkładało: jest mała fasolka i duża fasolka,
mała fasolka przydaje się do jednego, duża fasolka przydaje się do czegoś
innego i każdy z góry wie, z umysłowością Kubusia Puchatka, że duża
fasolka i mała fasolka tak samo są potrzebne jak średnia fasolka, których
jest najwięcej. I nikt nie musi tłumaczyć, że tak jest, nikt nie musi dawać
na to subsydiów, nikt nie musi pracować terapeutycznie nad dużą i małą
fasolką. Po prostu wszyscy naturalnie uznają, że są różne fasolki na świecie, w tym również szparagowe, wyglądające zupełnie inaczej niż normalne fasolki. Świat, w którym są różne fasolki jest światem dobrym.
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Dziękuję za rozmowę.
Nasza rozmowa toczyła się w kawiarni. Przy stoliku obok siedziała matka
z dzieckiem, które zainteresowało się rozmową toczoną przy naszym stoliku.
Dziecko zapytało mamy, co to jest niepełnosprawność i ludzie niepełnosprawni.
Matka odpowiedziała: „to tacy sami ludzie jak ty synku, tylko czasem trochę inaczej funkcjonują i napotykają na różne trudności. Kiedy będziesz spotykał takie
osoby, zawsze zapytaj, czy nie można im jakoś pomóc”.
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Wystarczy nie wykluczać
Wywiad z Wojciechem Majem, właścicielem firmy Medison
Wojciech Maj

N

iewidomy przedsiębiorca, tłumacz przysięgły języka angielskiego, od ponad 18 lat prowadzi własną działalność gospodarczą,

zatrudniając głównie osoby niepełnosprawne, przede wszystkim niewidome i słabowidzące. Żonaty, ma dwoje dzieci. Jego pasją są działania
artystyczne. Zawodowo zajmuje się udostępnianiem na polskim rynku
nowoczesnych pomocy technicznych dla osób z niepełnosprawnością
wzroku oraz szkoleniem w ich użytkowaniu.
Ireneusz Białek: W jaki sposób straciłeś wzrok?
Wojciech Maj: Urodziłem się jako dziecko widzące, ale zachorowałem
na siatkówczaka. To nowotwór powstający z niedojrzałych komórek siatkówki. Nie byłem poprawnie leczony. To w zasadzie była choroba śmiertelna, ale przeżyłem, choć wzrok straciłem bardzo szybko.
Kiedy to było?
Mój rocznik to 1956. Pod koniec 1958 czy w połowie 1959 r. nie widziałem już na pewno. Pamiętam takie wydarzenie, które silnie przeżywałem,
jak przeprowadzka z pierwszego naszego miejsca zamieszkania do dru58

Wojciech Maj (fot. J. Jarząbek – Studio Fototu Galeria)

giego, do Katowic. Wtedy pamiętam siebie jako osobę niewidomą. Pamiętam ten rozgardiasz, przenoszenie mebli, jakieś stukanie różnych rzeczy i to jak bardzo mnie jako dziecko ta sytuacja bawiła.
Dla ciebie niewidzenie było stanem zupełnie normalnym, a co na
to bliscy, otoczenie?
Mama była na początku zupełnie przerażona. Ojciec udawał twardziela, ale wiem, że miał do tego poważny stosunek emocjonalny. Potem powoli się przyzwyczaili i dość wcześnie rozpoczęli poszukiwanie dla mnie
jakichś możliwości edukacyjnych. Poszedłem do przedszkola, a potem
do szkoły dla dzieci niewidomych, bo wówczas nie istniały szkoły integracyjne. Rodzice kupili mi pianino, ponieważ bardzo interesowałem się
muzykowaniem i pod tym kątem przebiegała moja edukacja.
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Później rodzice podjęli decyzję o umieszczeniu mnie w szkole masowej, a to było w tamtych czasach bardzo rzadkie. W szkole przetarł mi
drogę niewidomy kolega, który do niej chodził wcześniej i rodzice uznali, że też sobie poradzę. Mieli rację i tak się znalazłem w ogólnodostępnym liceum, z czego byłem bardzo dumny.
Dzisiaj postrzegam to jako jedynie słuszną decyzję, ale nawet wówczas nie miałem wątpliwości ani przez chwilę, nie bałem się tego przejścia. Spotkałem się ze znakomitą reakcją ze strony nauczycieli i uczniów
w mojej klasie.
Czy oni się nie bali?
Ja miałem łatwiejszą drogę o tyle, że w tej właśnie szkole przez 3 lata był
inny niewidomy uczeń, o którym wspominałem wcześniej i nauczyciele się już przyzwyczaili. Istniały jednak rozmaite stereotypy. Na przykład
ten kolega był znakomitym matematykiem. Założono więc od razu, że
w moim przypadku musi być podobnie. Wkrótce jednak zweryfikowali tę
pomyłkę. Moją pasją była nie matematyka, ale język angielski.
Pamiętam, jak pierwszego dnia w szkole siadłem w pierwszej ławce
i wtedy przyszedł do mnie facet, powiedział „cześć, jestem Paweł, będę
z tobą siedział”, tak po prostu. To było tak po prostu, że nie mogło być
lepiej. Jesteśmy przyjaciółmi do dziś.
I te zainteresowania zaprowadziły cię na uniwersytet.
Tak, na anglistykę.
Gdy tam cię przyjęto, to wciąż były jeszcze lata 70-te.
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Na pewno uniwersytet w ogóle nie był na to przygotowany, ale w jakiś intuicyjny sposób wszyscy stanęli na wysokości zadania. Otrzymałem
wszelkie możliwości odbycia egzaminów w sposób dostępny, czyli wypełniałem standardowe formularze, miałem napisać standardowe rzeczy.
Miałem już wtedy swoją maszynę do pisania9, więc mogłem pisać wypracowania. Natomiast wszystkie testy wyboru wypełniał za mnie pracownik naukowy. Miałem też możliwość skorzystania z dłuższego czasu podczas egzaminu. To były rzetelne egzaminy w alternatywnej formie. Pamiętam, że uczył mnie anglista po Uniwersytecie Jagiellońskim, który teraz pracuje w Japonii i uczy języka angielskiego Japończyków.
Nie było wtedy żadnych przepisów, on nie musiał tego robić. Miałeś szczęście.
Myślę, że to było ogromne szczęście, niezwykły przypadek, jakaś intuicja
i naprawdę dobra wola. Zrobiono to w najlepszy możliwy sposób.
Nie każdy pewnie miał tyle szczęścia.
Jestem tego świadomy. Parę lat później na ten sam wydział chciała się dostać kolejna osoba niewidoma i nie została nawet dopuszczona do egzaminu.
Dziś byłoby to uznane za dyskryminację.
Ja się nawet ich zapytałem, dlaczego tego człowieka nie dopuścili do egzaminu i powiedzieli mi, że on był tak niesamodzielny, że nie mogli mu
pomóc.

9

Chodzi o maszynę czarnodrukową, której używały wówczas także osoby niewidome.
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Ale to nie była ich rola. Oni mieli sprawdzić jego wiedzę, a nie samodzielność.
Właśnie, to powinna być rola innych służb. Być może powinien mu wtedy pomóc Polski Związek Niewidomych, bo była tam taka agenda, nazywało się to „sekcja niewidomych uczących się”.
„Sekcja niewidomych uczących się” to też ciekawa nazwa wskazująca na to, że uczenie się nie było powszechnym zajęciem osób
niewidomych.
Pełna nazwa to nawet brzmiała „Sekcja niewidomych uczących się na
otwartym rynku” czy jakoś podobnie.
Świadomość zmieniła się na tyle, że chyba w percepcji społecznej
funkcjonuje już dziś przekonanie, iż to właśnie zdobywanie wiedzy
jest wielką szansą dla osób niepełnosprawnych.
Tak, ja dzięki tym studiom pracowałem jako tłumacz w takim dużym
państwowym przedsiębiorstwie działającym na rzecz górnictwa. Na początku lat 80-tych to była prestiżowa branża i czułem się tam bardzo dobrze. Miałem stanowisko pracy w bibliotece naukowej i tłumaczyłem artykuły o komputerach, które się wówczas zaczęły pojawiać, a także o obliczeniach zagrożeń górniczych. To były trudne teksty, ale starałem się
tę pracę wykonywać dobrze. Chyba mieli ze mnie pożytek, bo po jakimś
czasie korzystano ze mnie jako tłumacza konsekutywnego, czyli takiego,
który tłumaczy na bieżąco. To doświadczenie było dla mnie bardzo budujące i pomogło mi potem działać dalej i wierzyć w to, że sobie poradzę.
Tłumaczyłem też różne opracowania o charakterze religijnym dla wydawnictwa protestanckiego i oni doszli do wniosku, że zafundują mi
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komputer w zamian za pracę. To był 1989 r., czyli początek komputerów
przystosowanych do potrzeb osób niewidomych w Polsce. Mój warsztat pracy zmienił się radykalnie. Kilka razy sobie ten komputer zepsułem
i chodziłem jak struty po domu. Raz, drugi, przyszedł do mnie jakiś specjalista z politechniki i mi ten komputer odratował. Któregoś dnia powiedział mi, co dokładnie zrobił i wtedy zrozumiałem, że napisał prosty plik autoexec.bat, a ponieważ coś zmazałem w komputerze, dlatego
on się nie uruchamiał. Gdy mi to raz pokazał, przestał być dla mnie bogiem, a zaczął być fachowcem, po prostu zrozumiałem, że też mogę się
tego nauczyć.
Uczyłem się więc DOS-a ze wszystkimi jego odmianami i zacząłem
być przydatny innym, widzącym osobom. Właściwie nie miałem wówczas kontaktów z niewidomymi użytkownikami komputerów, ale zorientowałem się, że jestem w stanie służyć radą i pomocą wielu znajomym.
Podjąłem więc decyzję, żeby założyć swoją firmę, która miała się zajmować tłumaczeniami przez Internet. Nie miałem jednak chętnych na
te tłumaczenia i założyłem drugą firmę, która się nazywa – tak jak teraz – Medison. Jej zadaniem było zaopatrywanie w sprzęt komputerowy
i oprogramowanie osób niewidomych i słabowidzących. Wtedy też zacząłem zajmować się tłumaczeniami specjalistycznych programów komputerowych dla tej grupy użytkowników. Później doszły do tego programy udźwiękawiające telefony komórkowe i notatniki brajlowskie. Bardzo
jestem z tej pracy zadowolony.
Ta twoja historia brzmi tak jakby nie było w Polsce barier dla osób
niewidomych, a przecież jesteś jednym z niewielu, którzy osiągnęli taki sukces zawodowy.
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To chyba trochę wynikło z tego, że jako jeden z nielicznych zdecydowałem się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Ta działalność, jakkolwiek bywała burzliwie różnorodna, jeśli chodzi o skutki ekonomiczne, jednak dawała mi dość środków na to, żeby zaopatrywać się
w odpowiedni sprzęt, żeby go unowocześniać, żeby mieć cały czas narzędzia pracy. To też był jakiś pomysł na to, żeby nie skonsumować wszystkich tych środków, oczywiście bywało bardzo ciężko. Miałem taką sytuację, że jakaś księgowa robiła moje bilanse i nagle, w którymś roku
uznała, że moje rozliczenie podatkowe będzie korzystne, a niespodziewanie w ostatnim dniu przed rozliczeniem okazało się, że nic podobnego, wręcz przeciwnie, będzie 7,5 tysiąca podatku VAT do zwrócenia, 15
tysięcy podatku dochodowego do zapłacenia, bo jej się coś tam pomyliło.
Było strasznie, ale ja to składałem na karb standardowej sytuacji przedsiębiorcy. Nie przedsiębiorcy niepełnosprawnego, tylko że tak się zdarzy
każdemu przedsiębiorcy, który trafi na patałacha księgowego, który go
tak „urządzi”. To była dla mnie szkoła, żeby uważać w przyszłości.
Patrząc z punktu widzenia osoby niewidomej, a jednocześnie
przedsiębiorcy pracującego w jakimś sensie dla osób niewidomych, co myślisz o systemie pomocy państwa dla tej grupy osób?
Nie ma niestety stałego systemu wsparcia i pomoc jest realizowana
w transzach. Siada jakaś rada nadzorcza i decyduje, czy w danym roku
pomoc będzie realizowana czy też nie.
Myślę, że powinno to wyglądać w ten sposób, że osoba niewidoma
przychodzi i zgłasza zapotrzebowanie na komputer, program, syntezę
mowy, powiększalnik. Powinna to racjonalnie uzasadnić, a wniosek powinien być rozpatrywany indywidualnie, a do tej pory wsparcie było rzadkie i miało szarpany charakter. Zdarzało się też, że jedni otrzymywali gi64

gantyczne dofinansowanie na najdziwniejsze rzeczy, a inni po kilka tysięcy złotych, za co mogli sobie kupić komputer i co najwyżej pół programu udźwiękawiającego, dlatego rezygnowali z takiej pomocy.
Poza tym, uzależnienie tego wsparcia od dochodu osoby niewidomej
jest absolutnie demotywujące do działania dla tych, którzy pracują, są aktywni i coś tam zarabiają. Mnie się wydaje, że jeżeli ja się szarpię z tym
wszystkim i chcę coś osiągnąć i za to mam być ukarany gorszymi warunkami pomocy rehabilitacyjnej, to jest to nieporozumienie. Nie należy mylić pomocy społecznej z pomocą rehabilitacyjną.
Tak się dzieje, ponieważ w Polsce umieszcza się osoby niepełnosprawne w obszarze pomocy społecznej. Nie tyle więc wspiera się
ograniczenia wynikające z niepełnosprawności, co biedę, jaką czasami niepełnosprawność rzeczywiście generuje. Efekt jednak jest
taki, że osoby najbardziej aktywne tracą możliwość wsparcia rehabilitacyjnego.
Tak, to jest system, który nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością społeczną.
A jak oceniasz system dofinansowań dla przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne? Czy potwierdzasz tezę, że
w dużej mierze nie interesują ich kompetencje tych osób, a jedynie
subsydia, jakie mogą uzyskać z PFRON?
Normalnie zatrudnia się dla subsydiów, to powszechna praktyka. Ten
system jest nadużywany i wszyscy o tym wiedzą.

65

Znowu się nie opłaca być aktywnym i poszerzać swoich kompetencji. Lepiej być tylko niepełnosprawnym. Nie ma pracy dla kompetentnych osób niepełnosprawnych, ale jest dla niepełnosprawnych.
Ten system zdecydowanie powinien zostać zmieniony.
Co może zrobić biznes we współpracy z uczelniami, aby jednak
zaczęły liczyć się kompetencje osób niepełnosprawnych, a nie tylko subsydia?
Jest taki obyczaj, że biznes poszukuje pracowników już na uczelni. Ten
system działa w stosunku do osób pełnosprawnych. Trzeba zmieniać
świadomość pracodawców i pokazywać im, że można wyszukiwać osoby
niepełnosprawne na uczelniach, badać ich poziom osiągnięć na studiach
i wspomagać rzeczywiście tych najambitniejszych, wywołując zwiększony poziom ambicji u pozostałych i przygotowywać sobie przyszłego pracownika poprzez jakiś system zachęt, np. stypendiów. Wystarczy więc nie
wykluczać osób niepełnosprawnych z już istniejącej oferty staży i stypendiów dla wszystkich studentów. To kwestia czasu i świadomości.
Dziękuję za rozmowę.
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Wejdźcie w nasze buty
Rozmowa z prof. Stanisławem Krompcem, dyrektorem Instytutu
Chemii ds. Nauki na Uniwersytecie Śląskim

Prof. dr hab. inż. Stanisław Krompiec

D

yrektor ds. Nauki Instytutu Chemii na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, kierownik Zakładu Chemii

Nieorganicznej i Koordynacyjnej Instytutu Chemii, prezes Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego, autor i współautor
ponad 70 prac naukowych i patentów, wypromował 5 doktorów, aktualnie 7 osób wykonuje pod jego kierunkiem prace doktorskie.
W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się kataliza homogeniczna (reakcje sprzęgania, izomeryzacji, addycji do układów allilowych, cykloaddycja), badanie mechanizmów reakcji chemicznych,
synteza organiczna, chemia metaloorganiczna, polimery przewodzące.
Poza nauką interesuje się muzyką poważną (w szczególności operową), psychologią i polityką.
Ireneusz Białek: Historię życia Pana Profesora poznałem dzięki
panu Justynowi Jędraszewskiemu, przewodnikowi po Collegium
Maius UJ i pańskiemu przyjacielowi. Pomyślałem, że nasze spotkanie będzie ciekawe dla wszystkich, którzy nie wierzą w to, że
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ciężka praca wraz z pomysłem na życie może przynieść sukces
nawet przy znacznym stopniu niepełnosprawności.
Prof. Stanisław Krompiec: Tak, być może, ale to musi być opowieść
precyzyjna i powiem dlaczego. Ludzie muszą spróbować wejść w moje
buty, posłuchać o trudnościach, musi ich to jakoś ukłuć, abyśmy mogli
się choć na chwilę prawdziwie spotkać.
Chcę więc zacząć od tego, że czasem trudno mi się ubrać samemu (problemem jest np. krawat), stale bolą mnie kikuty, oczy i szumi
(i „piszczy”) mi w uchu. Muszę też zdejmować protezy tak często, jak
tylko to możliwe, bo inaczej moje kikuty nie wytrzymałyby stałego ucisku. Wsiadam do pociągu i jak coś mi się zepsuje (ot, chociażby szalik
się źle ułoży), mam problem jak to poprawić. Muszę się zastanowić, czy
kogoś poprosić o pomoc (bo reakcje bliźnich bywają różne: zdziwienie,
spłoszenie, niechęć, czasami tylko naturalna i spontaniczna chęć pomocy). To są tylko niektóre moje codzienne trudności.
Czy możemy cofnąć się do wypadku? Co się wtedy stało?
Pracę na Politechnice Śląskiej zacząłem w 1977 r., a wypadek zdarzył
się w 1984 r. Nigdy nie zajmowałem się materiałami wybuchowymi,
wybuch był nieprzewidziany. Po prostu nie doczytałem, nie przemyślałem sobie pewnych kwestii, a do tego nie miałem należytej opieki naukowej i doszło do wybuchu. Momentalnie straciłem obie dłonie i miałem poważnie uszkodzony wzrok i słuch, całkowita katastrofa. Byłem jednak nastawiony na przezwyciężenie tego dramatu. Miałem
(i dzięki Bogu mam nadal) wspaniałą i opiekuńczą żonę, syna, oraz trafiłem na wspaniałych lekarzy, co spowodowało, że jakoś z tego wyszedłem. Dzięki przyjaciołom z Niemiec otrzymałem fantastyczne i – co
ważne – bardzo proste w obsłudze protezy (mioelektryczne). Niedaw68

no wymieniłem już trzecią ich parę (zużywają się po prostu po około
10 latach).
Poza tym, postawa władz Politechniki była wspaniała. Przecież mogli powiedzieć – facet bez rąk do chemii to nieporozumienie – a jednak zgodzili się na mój powrót do pracy. Może ujrzeli we mnie jakiś potencjał, bo byłem przecież zwykłym magistrem bez dorobku naukowego. W każdym razie chylę przed nimi czoła. Profesorowie Kulicki (dyrektor instytutu) i Suwiński (mój opiekun naukowy po wypadku) zadecydowali, że przydzielą mi laboranta, który będzie wykonywał za mnie
różne czynności, a ja będę nim kierował, stanowił tak jakby mózg do
sterowania praktyczną realizacją zaplanowanych eksperymentów laboratoryjnych.
Dziś byśmy to nazwali pracą osoby niepełnosprawnej z asystentem.
Tak, ale wtedy niektórzy ludzie stukali się w głowę, choć oficjalnie nikt
nie był przeciwko. Doświadczałem (i trwało to ponad 20 lat) wielkiej
ludzkiej życzliwości. Rektor zgodził się na znaczące obniżenie godzin
dydaktycznych – zamiast 270 miałem tylko 60 i mogłem realizować
pracę doktorską. Pracowałem z tym moim laborantem (a raczej z kilkoma, bo się zmieniali) i w 1989 r. – po pięciu latach od wypadku zostałem doktorem. Potem postanowiłem, że zrobię habilitację. W krótszym
czasie niż realizacja pracy doktorskiej zrobiłem pracę habilitacyjną. Tu
już zaczynałem być rywalem (szczególnie, że ja lubię mieć swoje zdanie) i niekiedy byłem traktowany „jak wszyscy”, ale może to i dobrze.
Zasadniczo środowisko reagowało życzliwie na moje wysiłki w kierunku habilitacji, a jeśli były jakieś uwagi krytyczne, nieprzychylne, to był
to margines, bez znaczenia (w końcu taki jest świat). Mój bezpośredni szef, który mi pomagał w habilitacji, prof. Suwiński to jest człowiek,
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bez którego w pracy naukowej nic bym nie zrobił. Aczkolwiek jesteśmy
w wielu sprawach jak dwa światy, bardzo się różnimy, ale muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o mój rozwój naukowy, to był to mąż opatrznościowy (bardzo wybitny chemik, człowiek o szerokich horyzontach).
Co do tych różnic (między mną a prof. Suwińskim) w patrzeniu na różne sprawy, to widzę je raczej jako wzbogacające, zmuszające do refleksji, do lepszego uzasadnienia własnych racji, czasem prowokujące. Dobrze jest mieć takich ludzi wokół siebie, to tylko może wzbogacić, i tak
to widzę z perspektywy czasu.
Gdyby nie było wypadku, też byłby Pan rywalem. Jak niepełnosprawność wpłynęła na tę rywalizację?
Myślę tak, jak powiedziałem to prof. Suwińskiemu, a mianowicie, że
wypadek wiele zmienił w moim życiu. On skomentował – tylko niech
mnie pan nie przekonuje, że wypadek był pańskim sukcesem. Odpowiedziałem – panie profesorze, na myśli miałem tylko to, że do tego
momentu moje życie naukowe zmierzało ku przepaści, a wypadek odwrócił bieg wydarzeń. Zmądrzałem i zrozumiałem, że to, co robiłem
do tej pory nie miało wielkiego sensu. No i gdy chodzi o sprawy naukowe mogłem wreszcie mieć prawdziwego Mistrza! (mam na myśli
prof. Suwińskiego, rzecz jasna). Na szczęście Opatrzność dała mi drugą szansę (na mądrzejsze życie), niestety już po wypadku. W życiu małżeńskim, rodzinnym wypadek też wiele zmienił. Od tego momentu zaczęliśmy z żoną mądrzej żyć, ja na pewno. To był proces, bo tu się nic
nie dzieje na zasadzie „pstryk”. Zacząłem być lepszym ojcem i lepszym mężem, chociaż było to bardzo trudne. No bo proszę pomyśleć:
w domu jest młody mężczyzna, ale nie ma rąk, bardzo potrzebnych (do
zwykłych domowych spraw) rąk. Rany boskie, co to jest! Od tej stro70

ny mógłbym powiedzieć, ponieważ jestem człowiekiem wierzącym, że
chyba Pan Bóg stwierdził tak: nie ma innego sposobu, żeby ten Krompiec zmienił swoje życie, jak tylko poprzez wypadek. Tak bym to oceniał z perspektywy czasu.
Hiobowe doświadczenie, straszna wizja.
Ale żony mi Pan Bóg nie zabrał ani syna. Hiob stracił wszystko, ja nie.
Ja tylko tyle, ile trzeba było. Bóg miał inne zamiary wobec mnie niż
wobec Hioba, na szczęście. Mówię to całkiem serio. Widzę to zupełnie wyraźnie. Właściwie należałoby powiedzieć, że Pan Bóg nie tyle coś
spowodował, zabrał, ile „dopuścił” – by „to” (czyli wypadek) się stało.
Ja się natomiast buntuję wobec wizji Boga, który w ten sposób
zmienia życie ludzkie.
Pan Bóg nie zmienia naszego życia, Pan Bóg daje szansę. Człowiek
musi je sam zmienić. To jest tak jak w przypowieści o synu marnotrawnym. W niedzielę skończyłem czytać taką książeczkę o depresji, przyznam, że jedna z najciekawszych, jakie czytałem. Tam było między innymi o tym, co to znaczy zdrowieć, zmieniać swoje życie? To znaczy
powiedzieć to, co powiedział syn marnotrawny, będąc na samym dnie.
Otóż jak już był na etapie, że podjadał świniom z koryta, i to mu się nie
zawsze udawało, powiedział – zbiorę się i pójdę do mojego ojca. Psychoterapeuta to tłumaczy w ten sposób, że to on podjął decyzję, zobaczył swoją nędzę, zaufał ojcu, jego miłości, ale to on musiał ją podjąć
(zbiorę się!). Wiedział, że to nie będzie łatwe. Musiał zmienić życie. Tak
samo bym podchodził do mojego wypadku, tak to oceniam. To był pewien moment, kiedy mogłem wszystko zmarnować, ale myślę, że udało mi się zmienić moje życie we właściwym kierunku. Od tego momen71

tu zaczęła się bowiem restauracja we wszystkich obszarach życia, tak
to widzę. Gdy chodzi o sprawy zawodowe, to wszystko szło do przodu, doskonale, fenomenalnie. Zrobiłem habilitację mając 45 lat (przy
czym habilitacja zabrała mi 9 lat a doktorat aż 12), a rok temu zostałem
tytularnym profesorem. Zdążyłem już wypromować kilku doktorów,
więc powiedziałbym, że od strony zawodowej jest świetnie. Mogłoby to
zresztą odbyć się szybciej, gdybym po wypadku miał odpowiednią pomoc psychologiczną, a nie miałem żadnej. I ta ostatnia kwestia, tj. brak
pomocy psychologicznej to jest prawdziwy dramat, i przyczyna mojego gniewu i pretensji skierowanych do „systemu opieki zdrowotnej”.
Gdybym miał pomoc, gdyby pokazano mi porządnie, co można robić
kikutami, (myć się, załatwiać potrzeby fizjologiczne, zmywać naczynia,
sprzątać, odbierać telefony, robić zakupy, pisać) jak radzić sobie z „gapieniem się na mnie”, byłbym sprawny tak, jak jestem nie po latach,
a po kilku miesiącach!
Jak wygląda Pana praca ze studentami?
Gdy zaczyna się wykład, młodzież jest nieco skonsternowana, zakłopotana. No więc muszę im pomóc, zwłaszcza, że zaczynam zajęcia na
pierwszym roku. Przychodzą takie dzieci prosto po liceum i ja mówię –
proszę mi się przyjrzeć uważnie, tu mam sztuczne ręce, protezy, ale wy
jesteście przecież młodymi Europejczykami i obecność osoby niepełnosprawnej w normalnym życiu nie jest dla was niczym niezwykłym.
Rozumiem, że możecie być nieco skonsternowani tą sytuacją. Nie ma
żadnego problemu. Jeśli trzeba mi będzie pomóc, to ja powiem, ale będziecie mi pomagać tylko wtedy, kiedy ja powiem. Myślę, że się ze mną
szybko oswoicie. Wtedy to całe napięcie z nich uchodzi i już jest normalnie. Później, kiedy przychodzą do mnie do pokoju coś tam podpi72

sać, to czasem protezy leżą na parapecie. Ja nie zawsze je mam, ponieważ boli mnie skóra, muszę je zdejmować i w ogóle to nie robi na nich
żadnego wrażenia (a przynajmniej uczą się panować nad swoimi reakcjami).
Ale wcześniej było napięcie, które Pan rozładował.
Wniosek jest więc taki, że nikt ich nie przygotował do tego, że wśród
nas są ludzie niepełnosprawni, a widok poważnej niepełnosprawności
nie jest częsty, a zatem może być szokujący. Dlatego trzeba im pomóc,
a reszta już zależy od nich. Dla mnie też to jest zawsze taki moment,
kiedy mi serce bije szybciej. Jest to niewątpliwie stresująca chwila – dla
obu stron. Jednak życie nie polega na eliminowaniu stresu w ogóle, raczej chodzi o radzenie sobie z nim, o eliminowanie lub ograniczanie
stresu zbędnego (nietwórczego).
Kiedy widok osoby niepełnosprawnej jako uczestnika życia społecznego będzie tak normalny i powszedni, że Pan nie będzie
miał tego stresu, a oni nie będą przeżywali tego szoku?
To jest kwestia pokoleń. Musi minąć od pięćdziesięciu do stu lat, abyśmy osiągnęli odpowiedni poziom zamożności, który spowoduje wypracowanie systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych, skutecznie
wyzwalającego ich aktywność społeczną. Równolegle będą postępować
zmiany w mentalności, a to także jest proces długotrwały. Jednak pewnego napięcia pomiędzy ludźmi niepełnosprawnymi (szczególnie, gdy
niepełnosprawność jest poważna) a ludźmi w pełni zdrowymi (cokolwiek by to znaczyło, chodzi mi o potoczne rozumienie tego terminu)
nie da się w pełni wyeliminować.
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Czy środowisko akademickie może zrobić coś, co choć trochę ten
proces przyspieszy?
Tak, może podnosić świadomość dotyczącą niepełnosprawności i funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Na razie jest jednak tak, że w samym środowisku akademickim, nawet medycznym, ta świadomość nie
jest za wysoka. Ja na przykład muszę wszystko kontrolować wzrokiem,
kiedy biorę okulary, to muszę patrzeć, czy je złapałem, jak biorę pisak
do ręki, to muszę to kontrolować, gdy zapalam światło, to muszę patrzeć, czy trafiłem w ścianę itd. Jeśli chcesz mnie zrozumieć, spróbuj
wszystko to, co robisz rękami, kontrolować wzrokiem. Zapewniam cię,
że po dwóch godzinach nie będziesz wiedział, jak się nazywasz. Natomiast niektórzy ludzie mi mówią – „to ty masz lepiej, bo wszystko
robisz dokładniej!” Więc z takim totalnym niezrozumieniem się spotykam. Świadomość środowiska akademickiego w obszarze niepełnosprawności to fundament, aby uczelnie mogły później odegrać szerszą rolę społeczną w tym zakresie. Dotyczy to w szczególności uczelni
medycznych, ale tam strona psychologiczna i socjologiczna problemu
bycia ze sobą osób sprawnych i niepełnosprawnych jest słabo obecna
(chodzi mi w szczególności o kształcenie lekarzy).
Poza tym powinniśmy sobie w tym środowisku wzajemnie pomagać. Jeśli ktoś jest mniej sprawny, to nie powinno to być problemem.
Mam prawo oczekiwać od tego otoczenia, że mogę być zmęczony, że
może trzeba mi częściej pomóc. Muszę w tym miejscu uczciwie powiedzieć (i jest to bardzo ważne!), że najczęściej doświadczam wielkiej
życzliwości i wsparcia. Myślę z wielką wdzięcznością o moich współpracownikach z Politechniki a teraz z Uniwersytetu!
Od siebie daję to, że staram się być dobrym chemikiem i to nie dobrym chemikiem wśród osób niepełnosprawnych, ale dobrym w ogóle.
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Jeśli piszę do najlepszych czasopism chemicznych na świecie, to nie ma
dla nich znaczenia, czy ja mam ręce czy nie, ale czytają to, co napisałem
i oceniają po prostu wartość publikacji. I nie chodzi tu o to, że chcę ukryć
niepełnosprawność, tylko o to, że traktuję tę cechę jako jedną z wielu
moich cech i od innych osób oczekuję, aby traktowali to podobnie.
To idealna sytuacja, ale często jednak patrzy się na osobę niepełnosprawną głównie poprzez pryzmat ograniczeń, a nie potencjału jaki ta osoba sobą reprezentuje.
Ja tego nie doświadczyłem, bo po 28 latach pracy na Politechnice Śląskiej przeszedłem na Uniwersytet Śląski i dla nikogo moja niepełnosprawność nie stanowiła problemu. Zostałem zastępcą dyrektora instytutu. Osoba niepełnosprawna musi być tak samo dobra jak inni, nie
ma innej drogi.
Zdobywam pieniądze na badania naukowe poprzez konkursy, gdzie
parametr pod nazwą „niepełnosprawność” w ogóle nie występuje, no
i bardzo dobrze. Gdy piszę publikację naukową, to także nie ma tego parametru. Kiedy przychodzi do mnie doktorant, to nie ma znaczenia czy
jestem niepełnosprawny czy nie. Do myślenia ręce w końcu nie są potrzebne. Jestem promotorem i opiekunem naukowym, nie mam żadnych
przymiotników dodatkowych ani żadnych ulg z tytułu niepełnosprawności. I muszę powiedzieć, że moi młodzi współpracownicy świetnie się
odnajdują w relacji ze mną – mogliby być wzorami asystentów osoby
niepełnosprawnej (tyle pomocy, ile trzeba i nie więcej). Praca z młodymi
ludźmi to najpiękniejszy wymiar mojego życia zawodowego.
Aby osoba niepełnosprawna nie miała przymiotnika musi uzyskać
dobre wykształcenie, a także innego rodzaju wsparcie kompensu75

jące ograniczenia wynikające z niepełnosprawności. U Pana tę rolę
pełnią dobre protezy. Polskie nie są takie.
To prawda. Bez tych protez nie byłoby to wszystko możliwe. Mam je
tylko dzięki wspaniałym przyjaciołom z Niemiec.
A nie dzięki systemowi wsparcia w Polsce, bo w naszym kraju wolimy kilka razy zapłacić za nie najlepsze protezy niż raz za dobre.
Tak, dokładnie. To nie wynika chyba wyłącznie z tego, że Polska jest krajem biednym, ale z tego, że zarządzanie w tym obszarze jest niemądre.
Co chciałby Pan Profesor powiedzieć wszystkim tym, którzy pragną tę trudną polską rzeczywistość zmienić?
Najpierw chcę powiedzieć, że ta rzeczywistość jest zróżnicowana: są obszary trudne (np. słaba pomoc instytucjonalna, wysokie koszty rehabilitacji) i są też takie, gdzie nasze narodowe cechy łagodzą problemy. Gdy
chodzi o obszary trudne, to mam taką metodę, że zanim się poddam,
to najpierw wykonam tysiąc prób, nie uda się ta tysięczna, to za tydzień
znów wykonam tysiąc prób. Dopiero jak to mi się nie uda, wtedy stwierdzam, że trudno, że chyba muszę się poddać. Jeśli ktoś ma mniej determinacji, a jeszcze otoczenie mu nie pomaga, to może ponieść porażkę.
Osobom niepełnosprawnym życzę wielkiej determinacji.
Osobom bez niepełnosprawności chciałbym powiedzieć, żeby bardziej nas słuchały, aby „weszły w nasze buty”. To jednak powinno być takie wejście do końca, czyli powinni zdjąć własne i założyć nasze. Jeśli ja
na przykład mówię, że muszę wszystko co robię kontrolować wzrokiem,
to zastanówcie się chwilę, jak to jest. Dotykam żony, a chciałbym ją dotykać dłońmi i ją czuć, a nie mogę. Pomyślcie nad tym. Nie lubię, jak wszy76

scy patrzą na mnie jak na jakiś okaz, ojej – on nie ma dłoni! To może byście moi drodzy bliźni tak nie patrzyli, to już byłoby dużo. Widzicie, że
czegoś nie daję rady zrobić, zapytajcie delikatnie, czy nie można mi pomóc. To wszystko muszą być konkrety, inaczej nic z tego (czyli normalnej między nami relacji) nie będzie.
Dziękuję za rozmowę.
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Od filantropii do inwestycji
Ireneusz Białek, kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UJ

I

dea odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw jest tematem coraz częściej pojawiającym się w dyskusjach dotyczących roli bizne-

su we współczesnym świecie. Odbywa się na ten temat wiele konferencji
międzynarodowych i lokalnych, a przykłady firm, które realizują w praktyce idę CSR10 udowadniają, że może ona stanowić o pozytywnym postrzeganiu firmy w społeczeństwie, a co za tym idzie – przekładać się na
zyski, choć z pozoru działania takie generują tylko wydatki.
Różnorodnymi aktywnościami w obszarze odpowiedzialności społecznej wykazują się także polskie firmy i niewątpliwie realizacja tej idei
staje się kolejnym polem konkurencji pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Chciałbym tu jednak wskazać na zupełnie niezagospodarowany
obszar do takiej konkurencji, a mianowicie włączenie problematyki niepełnosprawności w ideę odpowiedzialności społecznej.

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (ang. Corporate Social Responsibility – CSR)
to dobrowolne, wykraczające poza minimalne wymogi prawne, uwzględnianie przez
przedsiębiorstwa problematyki społecznej i środowiskowej w swojej działalności komercyjnej i stosunkach z zainteresowanymi stronami. Podstawowym założeniem CSR jest
odpowiedzialne i etyczne postępowanie biznesu względem grup społecznych, na które oddziałuje z możliwie największym poszanowaniem środowiska przyrodniczego (źródło: www.mg.gov.pl).

10
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Zdaję sobie sprawę z rzeczywistości, do jakiej przyzwyczaił nas polski system wspieranego zatrudnienia – osoba niepełnosprawna kojarzy
się przedsiębiorcy jako ktoś bez wątpienia wartościowy pod względem
uzyskania subsydiów ze środków PFRON, ale rzadziej jako osoba kompetentna, wykształcona i przygotowana do pracy na danym stanowisku.
Wskazywał na to Wojciech Maj11. Same osoby niepełnosprawne także
przyzwyczaiły się do takiego postrzegania i uczyniły z niepełnosprawności towar na rynku – mam orzeczenie, może pani, pan uzyskać dotację z PFRON do mojego stanowiska pracy. W takim ujęciu kwestie kompetencji schodzą jednak na plan dalszy. Stworzyliśmy w Polsce nowy zawód pod nazwą „osoba niepełnosprawna”, ale czy na pewno o to nam
chodziło?
Kiedy rozpoczynałem swoją pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim
jako Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, na uczelni panowało przekonanie, że nie ma konieczności otwierania Uniwersytetu na
specyficzne potrzeby tych osób, bo one po prostu na taki Uniwersytet nie
przychodzą, nie mogą dotrzeć, nie potrafią sprostać kryteriom, po prostu
ich nie ma. Jeśli kiedyś przyjdą, to UJ się na nich otworzy. Tłumaczyłem,
że biorąc pod uwagę doświadczenia uczelni zachodnich, zwłaszcza brytyjskich i skandynawskich, pierwszy gest należy do instytucji. Jeśli uczelnię – w minimalnym choć stopniu – otworzymy, osoby niepełnosprawne zostaną zachęcone i same do niej przyjdą. Ponieważ ówczesne władze
uwierzyły w te argumenty, tak właśnie uczyniliśmy i w ciągu dekady liczba studentów niepełnosprawnych wzrosła dziesięciokrotnie. Obecnie UJ
jest jednym z liderów w zakresie kształcenia osób niepełnosprawnych na
równi ze wszystkimi pozostałymi studentami. Dla opisania sytuacji studentów niepełnosprawnych na Uniwersytecie Jagiellońskim trafne jest
11

Patrz s. 65.
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określenie zaczerpnięte z ustawodawstwa brytyjskiego: racjonalne dostosowanie. To właśnie otrzymują nasi studenci.
Przełóżmy ten proces postępowania i pojęcie racjonalnego dostosowania na sektor biznesu. Z moich kontaktów z polskimi przedsiębiorcami wynika, że temat niepełnosprawności jest ostatnim, który uznaliby
oni za ciekawy, inspirujący, twórczy i mogący budować markę firmy. Jednocześnie Polska należy do tych krajów, w których firmy bardzo chętnie
sponsorują różnego rodzaju imprezy charytatywne na rzecz osób niepełnosprawnych.
Nie chcę tu powiedzieć, że działania o tym charakterze są niepotrzebne lub gorsze. Chciałbym jedynie podkreślić, że to tylko jedna strona medalu. Drugą jest ta, o której w ogóle się nie myśli, bo nie kojarzy
się z nią temat niepełnosprawności – zarabianie na wizerunku firmy poprzez różnorodne działania na rzecz edukacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych, działania długofalowe nastawione na pozyskanie kompetentnego pracownika, który może być osobą niepełnosprawną, którego
nie zwolnimy po odcięciu subsydiów państwowych i jako właściciele firm
będziemy się czuć dumni, że go zatrudniamy i że to buduje naszą markę.
To taka propozycja otwarcia podmiotów gospodarczych na wzór uczelni,
zrobienia pierwszego kroku, zainicjowania programu, zbudowania sekcji ds. niepełnosprawności w ramach swojej komórki CSR, wzięcia większej odpowiedzialności za całokształt procesu przygotowania przyszłego pracownika, a nie tylko podarowania jakiejś sumy pieniędzy na imprezę charytatywną.
W środowisku akademickim to podejście się sprawdziło. Nie ma powodu, aby było inaczej w sektorze biznesu i przykład Thales Group jest
na to dowodem. Aby jednak taki proces przebiegał właściwie, należy systematycznie zwiększać świadomość dotyczącą niepełnosprawności i ten
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postulat pojawiał się w wielu miejscach tej publikacji. Wzrost wiedzy
w tym obszarze może bowiem doprowadzić do znaczącej zmiany społecznej, do pobudzenia postaw obywatelskich, do „społeczeństwa jutra”.
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BON UJ zaprasza na
Warsztaty w obszarze
budowania świadomości
niepełnosprawności
dla nauczycieli akademickich,
którzy wśród swoich studentów mają
osoby niepełnosprawne.
Celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat niepełnosprawności: jej typów, konsekwencji jakie wywołuje dla procesu dydaktycznego oraz metod ich kompensacji, a także technik przygotowywania zajęć
w sposób zaadaptowany do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami.
Proponowane warsztaty mają charakter treningu grupowego. Stosowane
materiały są mocno interaktywne, a przygotowane dla uczestników ćwiczenia opierają się na metodach aktywizujących.
W chwili obecnej proponowane są trzy moduły:

Osoba niepełnosprawna,
czyli kto?
Na warsztacie tym poruszane są zagadnienia
takie jak: rola opresyjnego języka wykorzystywanego w mówieniu o niepełnosprawności, stereotypowe postrzeganie osób niepełnosprawnych
jako zagrożenie dla równoprawnego ich funkcjonowania w społeczeństwie oraz rola otoczenia osoby niepełnosprawnej w zakresie determinowania jej możliwości
i ograniczeń.

Każdy z modułów
trwa 3 godziny.
Po zakończeniu
warsztatu uczestnicy
otrzymują certyfikat
oraz materiały
uzupełniające.

Warsztaty są
prowadzone regularnie
w siedzibie BON UJ
przy ul. Retoryka
1/210 w godzinach
popołudniowych.

www.DareProject.eu

Nie tylko brajl
Warsztat ten koncentruje się na problematyce wsparcia edukacyjnego dla studentów z niepełnosprawnością wzrokową. Uczestnicy mają szansę na zapoznanie się z metodami prowadzenia zajęć oraz przygotowywania materiałów w formie zaadaptowanej do potrzeb studentów z tą niepełnosprawnością. Prezentowane są też urządzenia dające szanse na niwelowanie problemu w dostępie do słowa pisanego zarówno poprzez wersje elektroniczne tekstów, jak i brajla.

Nie
słyszę, studiuję,
rozmawiam
Warsztat ten obejmuje problematykę
wsparcia edukacyjnego studentów z niepełnosprawnością słuchową. W trakcie warsztatu
uczestnicy mają możliwość zapoznania się z alternatywnymi technikami komunikacyjnymi wykorzystywanymi przez osoby z niepełnosprawnością słuchową oraz z wymaganiami dotyczącymi zasad
prowadzenia zajęć dla grup studenckich, w których są osoby niesłyszące lub słabosłyszące.
Istotną zaletą warsztatów jest możliwość
zapoznania się z pojęciem Kultury
Głuchych.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztacie proszone są o kontakt
z trenerem Małgorzatą Perdeus – malgorzata.perdeus-bialek@uj.edu.pl

Biuro do spraw
osóB NiepełNosprawNych
uniwersytet Jagielloński

OfeRta BiuRa

skierowana jest do studentów, którzy ze względu
na niepełnosprawność lub stan zdrowia potrzebują
wsparcia edukacyjnego.
Zapraszamy również nauczycieli akademickich
i pracowników administracji, którzy chcą podnosić
swoje kwalifikacje w zakresie dostępności studiów
do potrzeb osób niepełnosprawnych.

studeNt uj WsPółPRacujący Z BiuReM MOże licZyć M.iN. Na:
opracowanie strategii wsparcia edukacyjnego
adaptację kursów i egzaminów
współpracę konsultantów ds. studenckich z wykładowcami
doradztwo w zakresie nowoczesnych rozwiązań technologicznych
lektorat języka angielskiego dla studentów niewidomych,
słabowidzących, niesłyszących oraz słabosłyszących
w multimedialnej pracowni językowej
zz adaptację materiałów dydaktycznych do postaci elektronicznej
i brajlowskiej dla osób niewidomych
zz w sytuacjach wskazanych – pośrednictwo lub mediację Biura
w kontaktach z innymi jednostkami uczelni
zz
zz
zz
zz
zz

ul. Retoryka 1/210, 31-108 Kraków • tel.: 12 424 29 50 • e-mail: bon@uj.edu.pl

Misja
zz Misją naszego Biura jest umożliwienie studentom
niepełnosprawnym uniwersytetu jagiellońskiego równego
dostępu do oferty dydaktycznej uczelni, niezależnie
od rodzaju i stopnia ich niepełnosprawności.
zz Pragniemy, aby nikt nie był dyskwalifikowany na początku
studiów lub w ich trakcie z powodu niepełnosprawności
lub specyficznych trudności w uczeniu się.
zz Przeciwstawiamy się wszelkim przejawom jawnej lub ukrytej
dyskryminacji.
zz Wspieramy konstytucyjne prawo osób niepełnosprawnych do
wykształcenia, pracy i jak najpełniejszego udziału
w życiu społecznym, w głębokim przekonaniu,
że ma to swoje uzasadnienie humanistyczne i ekonomiczne.
zz Nasze działania opieramy o zapisy Konwencji ONZ
o Prawach Osób Niepełnosprawnych z 2006 roku,
którą Polska podpisała w marcu 2007 roku.
zz Wspieramy także wszelkie działania na rzecz wypełniania
zapisów Konwencji oraz jej ratyfikacji w naszym kraju.
zz W swoim myśleniu i działaniach staramy się nawiązywać
do koncepcji Polski jagiellońskiej – tolerancyjnej i otwartej
dla wszystkich obywateli.

www.bon.uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Piotra i Marii Curie
oraz firma Thales proponują studentom program:

Space of inclusion
Cele programu:
yy podnoszenieyświadomościyobywatelskiejywyzakresiey
niepełnosprawności,yprawyosóbyniepełnosprawnychyy
iyustawodawstwayantydyskryminacyjnegoyy
zeyszczególnymyuwzględnieniemydostępuyy
doywykształceniayorazypracyynayotwartymyrynku,
yy ynabycieyumiejętnościywyzakresieysavoir-vivruyy
iyautoprezentacji,
yy yszkolenieywyzakresieyfunkcjonowaniayy
dużejymiędzynarodowejyfirmy.
Programyjestykierowanyydoystudentówyniepełnosprawnych,yaleytakżey
bezyniepełnosprawności.yUmożliwiaytoytworzenieyprawdziwieyinkluzywnychygrupyszkoleniowychyiypowoduje,yżeywspólnaynaukaystajeysięy
formąywzajemnegoypoznania,yotwarciaynayswojeyproblemyyiyograniczeniayorazywspomagaytolerancjęyiyszacunekydlayróżnorodności.
Szczegółowychy informacjiy udzielay Biuroy ds.y Osóby Niepełnosprawnychy UJ,yy
ul.yRetorykay1/210,y31-108yKrakówy•ytel.:y12y424y29y50y•ye-mail:ybon@uj.edu.pl
www.bon.uj.edu.pl

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Retoryka 1/210, 31-108 Kraków
Druk: Drukarnia BROS
ul. Śliwkowa 1, 31-982 Kraków.

