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Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki 
Duży może więcej

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełno-
sprawnych – Sejmik Wojewódzki (LFOON- 
SW), to związek wielu stowarzyszeń osób 

niepełnosprawnych działających na terenie całe-
go województwa lubelskiego. W marcu 2010 
roku przeprowadziliśmy, po raz pierwszy od 
powstania, weryfikację wpłat członkowskich 
– obecnie liczba organizacji członkowskich to 
43. W tym roku do Forum dołączyła jedna or-
ganizacja – podaje Prezes Alicja Jankiewicz. 
Najważniejszy cel dążeń LFOON-SW to wspie-
ranie pozarządowych organizacji samopomo-
cowych oraz reprezentowanie interesów tych 
organizacji oraz interesów osób dotkniętych 
niepełnosprawnością wobec władz państwo-
wych i samorządowych.  Niemniej, ważna jest 
również integracja tego środowiska, wspiera-
nie osób niepełnosprawnych i promowanie ich 
dążeń, zamysłów i planów. LFOON-SW stara 
się dogłębnie poznać rzeczywiste potrzeby, 
problemy, możliwości i oczekiwania środo-
wiska osób niepełnosprawnych w trakcie cy-
klicznych sesji członków Forum. Dysponując tą 
wiedzą może jasno i rzeczowno przedstawiać 
problemy wraz z propozycjami konkretnych 
rozwiązań podczas spotkań z przedstawicie-
lami władz samorządowych, państwowych, 
Sejmu i Senatu. Organizacja współpracuje  
z Wydziałami Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu 
Marszałkowskiego, Urzędu Miejskiego w Lu-
blinie, Wojewódzkim Urzędem Pracy, Powiato-
wymi Centrami Pomocy Rodzinie, z Oddziałem 
Wojewódzkim PFRON.
LFOON-SW jest organizacją autonomiczną, sa-
modzielną, niezależną od organów administracji 
państwowej, organów samorządowych i orga-
nizacji politycznych. Jest apolityczny i neutralny 
światopoglądowo. Angażuje się przede wszyst-
kim w upowszechnianie współpracy pomiędzy 
organizacjami samopomocowymi województwa 
lubelskiego, ale także krajowymi i zagranicznymi 
oraz wspiera ruch samopomocowy.
Organizacja została zarejestrowana szesnaście 
lat temu – 28 kwietnia 1994 roku, jako Lubel-
skie Forum Organizacji Osób Niepełnospraw-

nych ale, po pewnych zmianach, od dwunastu 
lat działa już jako Sejmik Wojewódzki. LFOON- 
SW funkcjonuje w myśl zasady – duży może 
więcej. Połączone głosy i dążenia wielu orga-
nizacji są bardziej zauważalne i donioślejsze, 
niż apele pojedynczych osób. 
Współpraca między organizacjami opiera się 
przede wszystkim na wymianie doświadczeń, 

informacji, wspólnym podejmowaniu działań 
na rzecz osób niepełnosprawnych, współpra-
cy przy organizacji imprez, spotkań, konferen-
cji. Dzięki wspólnym działaniom, LFOON-SW 
zrealizował wiele programów i projektów. Na 
ten sukces w ciągłej realizacji misji, zdaniem 
Prezes Alicji Jankiewicz, złożyły się: niezależ-
ność, zaufanie i chęć współdziałania organi-
zacji członkowskich. Ważnym osiągnięciem 
organizacji jest Wojewódzka Sieć Informacyj-
no–Doradcza dla osób niepełnosprawnych  
i ich rodzin, instytucji pracujących wśród  
i na rzecz osób niepełnosprawnych – doda-
je pani Jankiewicz. W ramach Wojewódzkiej 
Sieci działa Centrum Informacyjno–Szkolenio-
we Dla Osób Niepełnosprawnych w Lublinie, 
w którym można uzyskać wszelkie porady  
i wskazówki z dziedziny prawa, wspracie psy-
chologiczne, a także w dziedzinie doradztwa 
zawodowego. Centrum służy także pomocą 
w zakresie usuwania barier architektonicz-
nych, prowadzi też biblioteczkę dla osób nie-
pełnosprawnych i ich opiekunów.
Innym projektem organizacji zrealizowanym  
z dużym sukcesem jest Biuro Karier oraz pro-
jekt ,,Dla zdrowia i urody życia II”. W roku 

2009 udało się pozyskać aż 54 oferty pracy,  
osiemdziesięciu sześciu osobom zostały wy-
dane skierowania na rozmowy kwalifikacyjne,  
a 28 osób podjęło pracę. Projekt ,,Dla zdrowia 
i urody życia II” pomógł czterdziestu matkom 
wychowującym niepełnosprawne dzieci wrócić 
na ścieżkę kariery zawodowej dzięki specjalnie 
przygotowanym szkoleniom zawodowym.
Współpraca z mediami pozwala na pewną in-
tegrację osób niepełnosprawnych z osobami 
„pełnosprawnymi”. Umożliwia poznanie i zro-
zumienie przez społeczność lokalną potrzeb śro-
dowiska osób niepełnosprawnych i przyczynia 
się do likwidacji barier społecznych.
Organizacja napotyka jednak na drodze swojej 
działalności pewne problemy. Najtrudniejszy 
aspekt funkcjonowania LFOON-SW, to zapew-
nienie środków na kontynuację sprawdzonych 
form działania z zakresu rehabilitacji społecz-
no–zawodowej osób niepełnosprawnych oraz 
utrzymanie kadry. Nikłe są w związku z tym 
możliwości wieloletnich programów, z czym 
wiąże się uciążliwa, stała konieczność rozpo-
czynania co 3–4 lata od początku cyklu eduka-
cyjnego dla kadr – stwierdza pani Prezes. 
Dużym problemem, z którym boryka się organi-
zacja jest też bezpieczeństwo trwałości funkcjono-
wania. Nie mając stałego finansowania bardzo 
trudne jest znalezienie funduszy na opłatę czyn-
szu za wynajem lokalu na siedzibę i biuro. Co 
miesiąc musimy znaleźć na to pieniądze – do-
daje pani Jankiewicz. Mimo tych trudności Lubel-
skie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych 
– Sejmik Wojewódzki zamierza kontynuować 
swój dalszy rozwój i działać na rzecz osób nie-
pełnosprawnych oraz wytrwale wspierać je w ich 
przedsięwzięciach. Jednym z aktywnych członków 
LFOON-SW jest lubelski oddział Stowarzyszenia 
Osób z NTM „UroConti”.                                    ■
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