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Zmieniç sytuacj´
osób niepe∏nosprawnych

Józef Góralczyk
Ma∏opolski Sejmik Organizacji Osób Niepe∏nosprawnych

M a∏opolski Sejmik Organizacji
Osób Niepe∏nosprawnych jest
zwiàzkiem organizacji pozarzàdo-

wych zajmujàcych si´ problemami osób
niepe∏nosprawnych. W obszarze dzia∏alno-
Êci Sejmiku znajdujà si´ wszystkie mo˝liwe
problemy z jakimi osoba niepe∏nosprawna
mo˝e si´ spotkaç. 

W Ma∏opolsce obecnie jest ponad tysiàc
zarejestrowanych organizacji, ale tych
w pe∏ni realizujàcych za∏o˝one cele jest kil-
kadziesiàt. W 2003 r. kilka z nich, najbar-
dziej pr´˝nych, dosz∏o do wniosku, ˝e
w Polsce daleko jest do dobrej wspó∏pracy
organizacji pozarzàdowych  z w∏adzami lo-
kalnymi czy centralnymi. Po∏àczenie si∏ da-
wa∏o szans´ na poprawienie tych relacji.
Jeszcze w tym samym roku spotkali si´
przedstawiciele: 
• Polskiego Towarzystwa Walki z Kalec-

twem - Oddzia∏ Krakowski,
• Fundacji Chorych na Stwardnienie Roz-

siane im. B∏. Anieli Salawy (Stefan Ch∏o-
picki),

• Fundacja Hipoterapia na Rzecz Rozwoju
Rehabilitacji Konnej Dzieci Niepe∏no-
sprawnych (Aleksandra W∏odarczyk),

• Ogólnopolskiego Zwiàzku Inwalidów Na-
rzàdu Ruchu (Janina Bojda),

• Fundacji Wspólnota Nadziei Na Rzecz
Doros∏ych Osób z Autyzmem (Alicja
Perzanowska),

• Stowarzyszenia Inwalidów Narzàdu Ru-
chu „IKAR“ (El˝bieta Radwaƒska)

oraz Pe∏nomocnik m. Krakowa ds. Osób
Niepe∏nosprawnych (Bogdan Dàsal).

Dzi´ki màdrej wspó∏pracy w/w osób
w 2004 r. zarejestrowany zosta∏ Ma∏opolski
Sejmik Organizacji Osób Niepe∏nospraw-
nych. W poczàtkowym okresie przystàpi∏o
do niego 30 organizacji. Dzisiaj, po 2 latach
dzia∏ania, Sejmik liczy 45 organizacji z te-
renu Krakowa i ca∏ego województwa ma∏o-
polskiego.

Jakie sà cele stowarzyszenia? Najwa˝-
niejsze to reprezentowanie czynnego Êrodo-
wiska osób niepe∏nosprawnych, wyst´po-
wanie przed wszelkimi w∏adzami w intere-
sie poszczególnych organizacji, uzyskiwa-
nie funduszy celowych na realizacj´ zadaƒ

zwiàzanych z programami realizowanymi
przez poszczególne organizacje. Tak˝e
wszelka pomoc zrzeszonym organizacjom
w tworzeniu swoich struktur, ustalaniu pla-
nu pracy, prawnych zabezpieczeƒ ich dzia-
∏alnoÊci. Ponadto ka˝da zrzeszona w Sejmi-
ku organizacja ma mo˝liwoÊç zdobycia do-
Êwiadczenia mi´dzy innymi poprzez po-
równanie swojej pracy czy te˝ osiàgni´ç
z wynikami innych. Po dwuletnim okresie
mo˝emy stwierdziç, ˝e wspólnie ∏atwiej do-
trzeç nam do poszczególnych urz´dów, ∏a-
twiej przekonaç bardziej opornych urz´dni-
ków do pozytywnego za∏atwienia wielu
problemów osób niepe∏nosprawnych.

Jednym z pierwszych zadaƒ zrealizowa-
nym przez Ma∏opolski Sejmik by∏o powo∏a-
nie Centrum Informacji i Doradztwa dla or-
ganizacji oraz osób niepe∏nosprawnych.
W ramach pracy centrum udzielane sà pora-
dy prawne, psychologiczne i socjalne. Pod-
stawowym celem Sejmiku jest rozszerzanie
oferty dzia∏aƒ na rzecz osób niepe∏nospraw-
nych, w tym tak˝e wyszukiwanie Êrodowisk
niepe∏nosprawnoÊci gdzie jeszcze pomoc
nie dotar∏a oraz uaktywnianie organizacji,
które nie mogà poradziç sobie z przyj´tymi
do realizacji zadaniami. 

Sejmik reprezentuje na wszelkich p∏asz-
czyznach interesy organizacji realizujàcych
zadania na rzecz osób niepe∏nosprawnych,
ma aktywny udzia∏ w poprawianiu prawa do-
tyczàcego Êrodowiska niepe∏nosprawnego.
Organizuje równie˝ spotkania Êrodowiskowe
osób  niepe∏nosprawnych (integracje, wigilie
Êwiàt, zawody sportowe), sympozja nauko-
we. Sejmik prowadzi dzia∏ania na rzecz uak-
tywniania Êrodowiska akademickich w celu
rozwoju przemys∏u ortopedyczno-rehabilita-
cyjnego oraz w celu zmian w prawie doty-
czàcych spraw socjalnych, zawodowych czy
leczniczych Êrodowiska niepe∏nosprawnego. 

Zadania, jak widaç powy˝ej, Sejmik ma
ambitne, nale˝y jednak postawiç pytanie ile
w okresie dwóch lat dzia∏alnoÊci uda∏o si´
zrealizowaç. MyÊl´, b´dàc nieskromnym, ˝e
wiele, chocia˝ mo˝na by∏o wi´cej. I dokàd
b´dziemy odczuwaç niedosyt b´dziemy szli
do przodu. Ocen´ jednak zostawiam innym...
Póki co robimy swoje, a gwarancjà naszego
Ma∏opolskiego Sejmiku, jego sukcesu, sà
osoby, które ten Sejmik zorganizowa∏y.
Z wdzi´cznoÊcià ˝yczymy im satysfakcji
i powodzenia w dalszej pracy spo∏ecznej. 

■

Ostatnie inicjatywy Sejmiku
W sierpniu b.r. Sejmik wystosowa∏ dwa apele do Ministra Zdrowia. Pierwszy z nich

to proÊba o wprowadzenie zasady regularnej nowelizacji rozporzàdzeƒ regulujàcych za-
sady zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne oraz Êrodki pomocnicze. Ostatnia, g∏´b-
sza nowelizacja mia∏a miejsce oko∏o 7 lat temu co spowodowa∏o, ˝e niektóre produkty
uwzgl´dnione na liÊcie refundacyjnej zosta∏y ju˝ dawno wycofane z rynku. Z drugiej
strony rozporzàdzenia nie zawierajà w swoim spisie nowoczesnych wyrobów, które zo-
sta∏y wprowadzone na rynek po 1999 roku i dlatego pacjenci nie mogà z nich korzystaç
w ramach refundacji.   

Drugi apel zwraca uwag´ na problem refundacji aparatów s∏uchowych dla osób z obu-
stronnym ubytkiem s∏uchu. Obecne zasady dopuszczajà refundowane protezowanie obo-
uszne, ale dla osób czynnych zawodowo. Tymczasem wi´ksza cz´Êç osób z obustron-
nym ubytkiem s∏uchu to emeryci, renciÊci bàdê ludzie, którzy ze wzgl´du na swojà nie-
pe∏nosprawnoÊç nie mogà podjàç dzia∏alnoÊci zawodowej. Taka dyskryminacja osób
z obustronnym ubytkiem s∏uchu rodzi konsekwencje natury zdrowotnej i spo∏ecznej.
Dlatego Sejmik zwróci∏ si´ z apelem o zmian´ kryteriów refundacji aparatów s∏ucho-
wych dla osób z obustronnym ubytkiem s∏uchu, proponujàc wykreÊlenie zapisu „osób
czynnych zawodowo“ i zastàpienie go zapisem „osób z obustronnym ubytkiem s∏uchu“.
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