
O R G A N I Z A C J E

W
roc∏awski Sejmik Osób Niepe∏no-
sprawnych (WSON) powsta∏ pi´t-
naÊcie lat temu. Obecnie zrzesza 26

organizacji pozarzàdowych, wÊród nich
znajdujà si´: Centrum Kszta∏cenia i Rehabi-
litacji Osób Niepe∏nosprawnych, DolnoÊlà-
ski Zwiàzek Inwalidów Narzàdu Ruchu,
DolnoÊlàskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Zespo∏em Downa “RAZEM”, Dol-
noÊlàskie Stowarzyszenie Pomocy Dzie-
ciom i M∏odzie˝y z MPDz. “OSTOJA”,
Klub Inteligencji Niewidomej RP, Milickie
Stowarzyszenie Przyjació∏ Dzieci i Osób
Niepe∏nosprawnych, Polski Zwiàzek Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów, Polski
Zwiàzek G∏uchych, Polski Zwiàzek Niewi-
domych, Polskie Stowarzyszenie Chorych
na Hemofili´ O/W-w, Polskie Towarzystwo
Stwardnienia Rozsianego Oddzia∏ Dolno-
Êlàski, Wroc∏aw Polskie Towarzystwo Wal-
ki z Kalectwem.

Celem Sejmiku jest pomoc osobom nie-
pe∏nosprawnym znajdujàcym si´ w trudnej
sytuacji ˝yciowej. W tym celu WSON sku-
pia si´ na tworzeniu warunków odpowied-
nich dla aktywnego udzia∏u osób niepe∏no-
sprawnych w ˝yciu spo∏ecznym, integracji
poszczególnych stowarzyszeƒ, instytucji
zaanga˝owanych w obron´ interesów nie-
pe∏nosprawnych. W statucie Sejmiku znaj-
dziemy zapisy o przeciwdzia∏aniu dyskry-
minacji niepe∏nosprawnych, prowadzeniu
szkoleƒ oraz rehabilitacji, aktywizacji spo-
∏ecznej niepe∏nosprawnych oraz promocji
ich zatrudnienia, prowadzeniu poradnictwa
zawodowego i doradztwa personalnego dla
osób niepe∏nosprawnych.

Wroc∏awski Sejmik Osób Niepe∏no-
sprawnych posiada dwie jednostki organi-
zacyjne, którymi sà Wroc∏awski OÊrodek
Informacji Osób Niepe∏nosprawnych oraz
OÊrodek Szkolenia Osób Niepe∏nospraw-
nych. WSON realizuje cztery projekty:
wspomniany ju˝ OÊrodek Informacji, “Tre-
ner”, Zatrudnianie Wspomagane, Wroc∏aw
Bez Barier, Nie Ma Barier Dolny Âlàsk.

“Wroc∏aw Bez Barier”
Program “Wroc∏aw Bez Barier” zosta∏
stworzony, aby zdiagnozowaç przyczyn´
niskiej aktywnoÊci osób niepe∏nospraw-
nych. Kolejnym krokiem mia∏o byç przed-
stawienie i wdro˝enie praktycznych dzia∏aƒ
majàcych na celu usuni´cie bàdê zminima-
lizowanie zdiagnozowanych przeszkód ak-

tywnoÊci. Wst´pny plan realizacji progra-
mu zak∏ada∏ jego zakoƒczenie wraz z koƒ-
cem 2007 roku, jednak kolejne jego etapy
sà realizowane nadal. Gmina Wroc∏aw mia-
∏a byç g∏ównym sponsorem programu, jed-
nak w wyniku dalszych poszukiwaƒ uda∏o
si´ zdobyç fundusze od prywatnych firm
i instytucji, dzi´ki czemu ponad dwukrotnie
zwi´kszono zasoby Programu. 

Projekt zainicjowa∏y badania spo∏eczne
przeprowadzone w 2005 roku, których za-
daniem by∏o okreÊlenie sytuacji spo∏ecznej
osób niepe∏nosprawnych oraz wskazanie
mo˝liwych dróg jej polepszenia. Mia∏y
wziàç pod uwag´ uwarunkowania aktywno-
Êci osób niepe∏nosprawnych prawno-for-
malne, spo∏eczno-gospodarcze, a tak˝e
wskazaç przyczyny le˝àce w otoczeniu
osób niepe∏nosprawnych oraz w nich sa-
mych. Ostatecznie mia∏y pomóc w doborze
Êrodków i metod s∏u˝àcych zwalczaniu
przyczyn niskiej aktywnoÊci spo∏ecznej,
obywatelskiej i zawodowej osób niepe∏no-
sprawnych. Badania zosta∏y przeprowadzo-
ne w dwóch etapach. Do-
tyczy∏y osób niepe∏no-
sprawnych i ich rodzin,
osób w pe∏ni sprawnych,
osób zwiàzanych z eduka-
cjà, pracodawców prywat-
nych oraz publiczne insty-
tucje, w tym w∏adze lokal-
ne. Badania pokaza∏y jak
wielkie sà bariery w po-
strzeganiu osób niepe∏no-
sprawnych. Okaza∏o si´,
˝e w Polsce tylko 16%
osób niepe∏nosprawnych
jest aktywnych zawodowo.

Zaowocowa∏o to stwo-
rzeniem kampanii rekla-
mowej, organizacjà plebi-
scytu “Dobre Praktyki” na
najefektywniejsze wspo-
maganie osób niepe∏no-
sprawnych, pikniku Mo-
bilni Niepe∏nosprawni -
CeKiRON, spotkania
z Wroc∏awskim Parlamen-
tem M∏odzie˝y oraz pikni-
ku integracyjnego z Reha-
polem w Trzebnicy “O od-
powiednim dopasowaniu
sprz´tu rehabilitacyjnego”.

Celem plebiscytu “Do-
bre Praktyki” jest propago-

wanie podnoszenia aktywnoÊci osób niepe∏-
nosprawnych. W pierwszej edycji wzi´∏o
udzia∏ 19 jednostek, wÊród których znalaz∏y
si´ instytucje, stowarzyszenia oraz indywi-
dualne osoby. Piknik pod has∏em “Mobilni
Niepe∏nosprawni” skupi∏ si´ na niepe∏no-
sprawnoÊci ruchowej. Podczas imprezy od-
by∏y si´ warsztaty poÊwi´cone mo˝liwo-
Êciom formalno-technicznym dostosowy-
wania pojazdów na potrzeby osób niepe∏no-
sprawnych. Uczestnicy mieli mo˝liwoÊç
obejrzenia nowoczesnych i funkcjonalnych
rozwiàzaƒ. Spotkanie z m∏odzie˝à zrzeszo-
nà w Parlamencie M∏odzie˝y pozwoli∏o na
przekazanie najbardziej aktywnym repre-
zentantom m∏odego pokolenia podstawo-
wych informacji dotyczàcych kampanii.
Spotkanie poÊwi´cone zosta∏o problemowi
odpowiedniego doboru pomocy technicz-
nych i sprz´tu rehabilitacyjnego dla osób
niepe∏nosprawnych ruchowo.

Jednym z najwa˝niejszych elementów
programu “Wroc∏aw Bez Barier” jest infor-
mowanie  spo∏eczeƒstwa o kolejnych przed-
si´wzi´ciach Sejmiku. Organizacja regular-
nych konferencji prasowych pozwala do-
trzeç twórcom programu do wi´kszej liczby
osób.  Media lokalne zwi´kszajà zasi´g Pro-
gramu i sà doskona∏à platformà komunika-
cji ze spo∏eczeƒstwem. 
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Jak Wroc∏aw usuwa bariery?
Marta ˚egliƒska
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