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"Nie zamykajmy drzwi, bo najcenniejszy
goć
przychodzi wtedy gdy, naprawdę czeka kto"

Czasem trzeba bez słowa jednego, dłoń na czyjš położyć dłoń.
Jak opłatek biały i czysty. Wtedy włanie rodzi się Miłoć.
Wtedy włanie rodzi się Chrystus

Jakoć życia i marginalizacja osób niepełnosprawnych

Problematyce jakoci życia osób przewlekle chorych i
niepełnosprawnych powiecono wiele prac. W latach
90-tych analizš problemu marginalizacji osób
niepełnosprawnych zajeły się Antonina Ostrowska i
Joanna Sikorka z Instytutu Spraw Publicznych.
Stwierdziły że: Istniejšce systemy zabezpieczeń
społecznych gwaranotwały na ogół osobom
niepełnosprawnym wsparcie zapobiegajšce ich
nędzy, cooć rzadziej tworzyły warunki do
podejmowania przez nich normalnych ról społecznych
,samorealizacji czy właciwych relacji między nimi a
resztš spłeczeństwa. Wkonsekwencji znaczna częć
osób niepełnosprawnych była zawieszona niejako w
próżni; wprawdzie nie sięgała dna marginesu, ale też
nie mogła się z niego wydobyć. Badania
przeprowadzone w latach 90-tych wykazujš, że w
opinii społecznej dominuje uproszczony obraz
problemów życiowych osób niepełnosprawnych, na
który składajš się przede wszystkim problemy z
poruszaniem się (bariery architektoniczne) i niskie
renty. Warto więc zadać pytanie czy problemy rent i
zatrudniania sš dobrze rozwišzywane i jak jest z
pozostałymi komponentami jakoci życia ? W jakim
stopniu sš one zauważane przez politykę społecznš ?
Pierwszš koncepcjš nowej polityki społecznej
zaprezentowanš w maju 1990 roku były Tezy Polityki
Społecznej, przedstawione przez Ministerstwo Pracy i
Polityki Socjalnej. Był to dokument uwzględniajšcy
założenia nowego ustroju politycznego i
gospodarczego, nowš filozofię polityki społecznej i
rolępaństwa w rozwišzywaniu problemów
społecznych. Podkrelano w nich rolę nowego modelu
pomocy i wsparcia społecznego, który - w odróżnieniu
od porzedniego systemu miał się opierać na zasadzie
podmiotowoci wspomanaganego, a nie wyłacznie
oferowania zasiłków, skłaniajšcych do biernoci i
ubezwłasnowolnienia. Ważnym partnerem państwa
miało być tu tworzšce się społeczeństwo
obywatelskie, oparte na działalnoci pozarzšdowych
organizacji społecznych i zasady salidaryzmu
społecznego. Wskazano też na koniecznoć całociowej
polityki społecznej wstosunku do osó
niepełnosprawnych: "niezbędny jest kompleksowy
program usamodzielniania osób niepełnosprawnych,
obejmujšcy zarówno dorosłych jak i dzieci.

Potrzebne sš orodki rehabilitacyjne dla dzieci,
odpowiednie szkolnictwo i wreszcie miejsca pracy
dla inwalidów" W kolejnych latach powstało
kilkanacie następnych dokumentów rzšdowych,
dotyczšcych iteresujšcych nas zagadnień:
Narodowy Program Zdrowia, Rzšdowy Program
Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, a
także ustawy jak: o pomocy społecznej,
zatrudnianiu i rehabilitacji inwalidów (powołujšca do
życia PFRON oraz urzšd Pełnomocnika do Spraw
Osób Niepełnosprawnych), ustawa o ochronie
zdrowia psychicznego, nowa ustawa o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, zmieniajšca także zasady
orzecznictwa o niepełnej sprawnoci. Póniejsza
reforma administracji państwowej umiejscowiła
realzację zadań z karesu rehabilitacji i zatrudniania
na poziomie powiatów, które nie były odpowiednio
przygotowane do podjęcia tych zadań. Reforma
systemu ochrony zdrowia ... , pozbawiła
społeczeństwo polskie przywileju bezpłatnej opieki
zdrowotnej. Jej skutki dotkneły szczególnie osoby
niepełnosprawne. Wprowadzenie w roku 1999
podstawy reformy administracyjnej państwa zmieniły
także istniejšce normatywy działań na rzecz osób
niepełnosprawnych. Wiele z systemów wsparcia
działajšcych na poziomie państwa lub województwa,
zostało scedowanych na rzecz powiatów i gmin.
wiadczenie usług tzw. podstawowych (z zakresu
pomocy społecznej) zostało przekazane
samorzšdom gminnym, natomiast specjalistycznych
(szeroko rozumiana rehabilitacja, zatrudniane,
integracja) - powiatowym. Powstały powiatowe
centra pomocy rodzinie. Jadnakże praktyka
społeczna nie zawsze nadšżała za decyzjami
prawnoadministracyjnymi państwa. W efekcie styl
wspomagania osób niepełnosprawnych ma zbyt
czesto jeszcze charakter petent - urzednik, jest
sformalizowany i nie zindywidualizowany. Nie
sprzyja to także rozwojowi działalnoci
samopomocowej, zarówno na szczeblu organizacj
osób niepełnosprawnych, jak i społecznoci
lokalnych. Sš one czesto traktowane jak konkurenci,
a nie partnerzy administracji państwowej. Tak więc
sytuacja osób nie pełnosprawnych i zakres
otrzymwanego przez nie realnego wsparcia jest
daleki od jedoznacznoci i niezadowalajšcy.

w górę

Nie wszyscy przeczyali...

... Jest Taki dzień, kiedy każdy Polak możę wzišć udział w najwyższej władzy swojego kraju. Jest to rzecz
jasna, dzień wyborów parlametrarnych. W ręce wyborców przechodzi autentyczna moc decydowania. Od
tego kogo obdarzš zaufaniem, zależy oblicze władzy w Polsce przez kkolejne cztery lata. Wielu rodaków nie
docenia owej chwili. Na co dzień sš tak bezsilni w kontaktach z bezdusznš biurokracjš, że wprost nie moga
uwierzyć, aby od nich zachowania zależał los najwyższych dostojników, w tym premiera i ministrów.
...Głosowanie jest jednak okazjš wystawienia rachunku siłom politycznym, rzšdzšcym krajem w mijajšcej
kadencji. Nikt kto jest z władzy niezadowolony, ...nie powinien w dniu wyborów pozostać w domu. Absencja
też jest formš głosowania.
Na podstawie artykułu Tomasza Nałęcza - "Wprost" 23.IX.2001
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Zaproszenie

W imieniu Zarzšdu Stowarzyszenia "SON" bardzo serdecznie zapraszam wszystkie osoby, które pragnš
czuć się potrzebne, chcš zdobywać nowe dowiadczenia, sprawdzić się przed wyborem studiow lub pracy,
szukajš możliwoci realizowania siebie a jednoczenie pomagania innym ludziom, do pracy w Centrum
Wolontariatu Dla Osób Niepełnosprawnych i Starych.
Jednoczenie zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne i starsze, potrzebujšce pomocy wolontariuszy
do zgłaszania swoich potrzeb osobicie lub pod nr telefonu GOIN 332-44-49, lub Telefonu Zaufania i
Informacji dla Osób Niepełnosprawnych 335-41-23, lub 232-06-42
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Rok 2002 wiatowym Rokiem Ludzi Starych

Aforyzmy o Staroci
Staroci i mierci nikt oddalić nie umie. Horacy
Ludzie w nieszczeciu szybciej się starzejš. Homer
Wspomnienia sš podporš staroci. Dymitrakopulos
Nie starzeje się ten kto nie ma czasu. Beniamin Frankilin
Staroci nie czujesz - czujš jš nni. Stefan Kisielewski
Staroć to cudna pamištka, którš trzeba czcić jak relikwię. Józef Ignacy Kraszewski
Praca w młodoci owocuje na staroć. Pinda

