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O R G A N I Z A C J E

Integracja jest procesem tworzenia si´ jed-
nej ca∏oÊci z kilku cz´Êci. Integracjà mo˝-
na nazwaç równie˝ proces dostosowywa-

nia si´ wzajemnego ludzi, dopasowywania
swoich zachowaƒ do zasad spójnej grupy.
W∏aÊnie ten proces scalania spo∏eczeƒstwa,
podzielonego niestety wcià˝ na sprawnych
i niepe∏nosprawnych, jest celem Stowarzy-
szenia Przyjació∏ Integracji. Stowarzyszanie
propaguje i urzeczywistnia w spo∏eczeƒ-
stwie integracj´ osób niepe∏nosprawnych,
opartà na wspó∏pracy i partnerstwie. Misjà
Stowarzyszenia jest poprawa ogólnej sytu-
acji osób niepe∏nosprawnych, komfortu
ich ˝ycia oraz zwrócenie uwagi na proble-
my, z którymi muszà si´ borykaç. Stowa-
rzyszenie Przyjació∏ Integracji dzia∏a na
rzecz wyrównywania szans oraz sprawnego
funkcjonowania niepe∏nosprawnych w ˝y-
ciu codziennym. Ideà Stowarzyszenia jest
spowodowanie, by integracja osób niepe∏-
nosprawnych ze spo∏eczeƒstwem sta∏a si´
normalnoÊcià. Brak pe∏nej sprawnoÊci fi-
zycznej lub psychicznej dotyczy du˝ej gru-
py spo∏eczeƒstwa polskiego i niestety nie-
pe∏nosprawnoÊç spowodowana wypad-
kiem lub chorobà mo˝e dotknàç ka˝dego.
Nie mo˝na wi´c nie dostrzegaç problemów
i przeszkód, zarówno tych psychicznych,

jak i fizycznych, jakie muszà pokonywaç
codziennie niepe∏nosprawni. Stowarzysze-
nie stara si´ sprostaç potrzebom niepe∏no-
sprawnych, obaliç mity i negatywne stereo-
typy zwiàzane z niepe∏nosprawnoÊcià.

Inicjatorem i zarazem Prezesem Stowa-
rzyszenia Przyjació∏ Integracji jest porusza-
jàcy si´ na wózku Piotr Paw∏owski, twórca
czasopisma „Integracja”. Stowarzyszenie
powsta∏e w 1995 r. posiada status organiza-
cji po˝ytku publicznego. Dzia∏ania Stowa-
rzyszenia dynamicznie wspiera Fundacja
Integracja. Wspó∏praca ta zwi´ksza sku-
tecznoÊç oddzia∏ywania na postawy spo-
∏eczne. Fundacja udziela równie˝ nieodp∏at-
nie wsparcia osobom indywidualnym. 

Dzia∏ania Stowarzyszenia Przyjació∏ Inte-
gracji sà bardzo szeroko rozwini´te. Osoby
szukajàce informacji zwiàzanych z niepe∏-
nosprawnoÊcià mogà je uzyskaç telefonicz-
nie dzwoniàc pod numer Infolinii „Integra-
cja” – 0801 801 015. SpecjaliÊci udzielajà
kompleksowych informacji i porad praw-
no–socjalnych. Ze wsparcia Infolinii sko-
rzysta∏o ju˝ ponad 8 tys. osób niepe∏no-
sprawnych, przedstawicieli organizacji dzia-
∏ajàcych na ich rzecz oraz pracodawców.

Kolejnym aspektem dzia∏ania organizacji
jest u∏atwienie dost´pu do pracy osobom
z niepe∏nosprawnoÊcià. Tym zajmujà si´
„Centra Integracja” dzia∏ajàce w: Warsza-
wie, Krakowie, Gdyni, Katowicach i Zielo-
nej Górze. „Centra Integracja” aktywizujà
osoby z niepe∏nosprawnoÊcià i pomagajà
im, dzi´ki czemu osoby te mogà sprawnie
funkcjonowaç na rynku pracy. Porad´ spe-
cjalistów, prawników, doradców zawodo-
wych, psychologów mogà uzyskaç osoby
z ka˝dym rodzajem niepe∏nosprawnoÊci. 

Stowarzyszenie wydaje równie˝ dwumie-
si´cznik “Integracja”, który jest najwi´k-
szym polskim pismem skierowanym do
Êrodowiska osób z niepe∏nosprawnoÊcià,
ich rodzin oraz do osób pracujàcych i dzia-
∏ajàcych na ich rzecz. Aktualnie wydawane
jest ono w nak∏adzie 50 tys. egzemplarzy.
Profesjonalny zespó∏ redakcyjny opisuje
i analizuje polskà rzeczywistoÊç i ukazuje
problem niepe∏nosprawnoÊci na jej tle. Po-
ruszane sà tu zagadnienia z dziedziny pra-
wa, zdrowia, edukacji, zatrudnienia, psy-
chologii, kultury oraz aktywizacji osób
z niepe∏nosprawnoÊcià. “Integracj´” roz-

prowadzajà nieodp∏atnie szko∏y, biblioteki,
sanatoria, oÊrodki pomocy spo∏ecznej oraz
organizacje pozarzàdowe skupione
w „Paczce Integracji”. Nieodp∏atnie roz-
prowadzane sà równie˝ poradniki dla osób
z niepe∏nosprawnoÊcià. Do tej pory ukaza-
∏o si´ 25 takich publikacji, w których mo˝-
na znaleêç informacje praktyczne z zakresu
prawa, pracy i pomocy spo∏ecznej.

Poza tym Stowarzyszenie prowadzi por-
tale internetowe www.niepelnosprawni.pl
oraz integracja.org. Jest równie˝ organizato-
rem wielu kampanii spo∏ecznych, plebiscy-
tów, konkursów, wystaw i konferencji doty-
czàcych niepe∏nosprawnoÊci i uwra˝liwiajà-
cych obywateli na problemy niepe∏no-
sprawnych.

W roku 2010 ustanowionym zgodnie
z Decyzjà Parlamentu i Rady UE Europej-
skim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wyklu-
czeniem Spo∏ecznym organizacja planuje
przeprowadzenie drugiej edycji konkursu
„Polska bez barier” oraz dziesiàtej edycji
konkursu „Cz∏owiek bez barier”. Z–ca dy-
rektora ds. marketingu i PR Stowarzysze-
nia, Dorota Starzyƒska dodaje, ˝e – W ma-
ju przedstawiciele Stowarzyszenia wezmà
udzia∏ w Paradzie Schumana. Z tej okazji
przygotowane b´dà multimedialne prezen-
tacje dotyczàce niepe∏nosprawnoÊci skiero-
wane w szczególnoÊci do dzieci i m∏odzie˝y.
Stowarzyszenie b´dzie równie˝ wspó∏orga-
nizatorem Targów Murator Expo, na któ-
rych poprowadzi konferencj´ otwierajàcà,
podejmujàcà problem odczuwania Êwiata
przez osob´ niepe∏nosprawnà, istnienia
przeszkód architektonicznych. Pod koniec
roku odb´dzie si´ zaÊ wielka gala integracji
spo∏ecznej, na którà zaproszony zosta∏ Prze-
wodniczàcy Parlamentu Europejskiego, Je-
rzy Buzek. Wszystkie te dzia∏ania, jak pod-
kreÊla Dorota Starzyƒska odb´dà si´ pod
egidà Europejskiego Roku Walki z Ubó-
stwem i Wykluczeniem Spo∏ecznym.
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