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Maria Nowicka

z wnukiem Frankiem
prowadzi sklep

Jeğli chodzi o udogodnienia dla
osób z niepeânosprawnoğciĆ ruchowĆ w naszym mieğcie, to nie widzi
siċ tego wiele. Wiem o rozwiĆzaniu
na stacji PKP, ale nie jest ono zainstalowane na staâe, uwaīam, īe
szczególnie w miejscach uīytecznoğci publicznej osoby z niepeânosprawnoğciĆ powinny poruszaý siċ
bez przeszkód. Pracodawcy róīnie
podchodzĆ do zatrudniania takich
osób. Czasem oczywiğcie moīe siċ
zdarzyý, īe dany czâowiek nie posiada
po prostu odpowiednich kwaliÀkacji,
ale w momencie, w którym nic nie stoi
na przeszkodzie, by podjĆâ pracċ,
to nie rozumiem, dlaczego go nie
przyjĆý.
Czċsto podróīujċ po Polsce, widzċ, jak wiele siċ zmienia, i pracċ
znajdujĆ osoby z niepeânosprawnoğciĆ ruchowĆ bĆdĩ intelektualnĆ.
Mam wiċc nadziejċ, īe takie zmiany
niebawem zauwaīymy równieī na
naszym lokalnym rynku pracy.
Jest bardzo maâo miejsc parkingowych dla osób z niepeânosprawnoğciĆ, a jeīeli juī sĆ, to niestety
nieuprawnieni kierowcy je zastawiajĆ.
Nie jest to zgodne z prawem, ale rzadko kiedy ktoğ zostaje za to ukarany.
Zawsze staram siċ pomagaý
innym ludziom - nie tylko niepeânosprawnym. Róīny jest skutek moich
dziaâaĕ, ale staram siċ nie zraīaý.
W przypadku osoby z niepeânosprawnoğciĆ, zwykle upewniam siċ, czy
ona w ogóle oczekuje pomocy, bo
moīe siċ zdarzyý, īe moja propozycja
kogoğ urazi.
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Udogodnienia dla osób niepeânosprawnych

Anna Lis

wychowuje dzieci
W dzisiejszych czasach osoby
z niepeânosprawnoğciami majĆ niestety
ciċīko i pod górkċ. Jako matka dwójki
dzieci chodzċ po sklepach z dzieciċcym wózkiem i czċsto mam problem
przejechaý miċdzy alejkami albo kasami. Myğlċ wtedy, īe skoro ja mam
taki kâopot, to co dopiero osoby poruszajĆce siċ na wózkach inwalidzkich,
wózki takie sĆ przecieī o wiele szersze
od tych dla dzieci. Z dostaniem siċ do
sklepów juī nie ma takich problemów,
poniewaī w wielu punktach dostċpne sĆ rampy, podjazdy lub windy, ale
manewrowanie w ğrodku jest czasami
niewykonalne.
Nie jestem pewna, czy w Ostrzeszowie stworzono odpowiedniĆ iloğý
uprzywilejowanych miejsc parkingowych. Jednak kultura kierowców
zmieniâa siċ na przestrzeni lat i moīna
zauwaīyý, īe coraz wiċcej osób zostawia chociaī jedno szerokie miejsce dla
osoby niepeânosprawnej, nawet jeğli
nie jest ono odpowiednio oznakowane.
Osoby niepeânosprawne majĆ
przyznawane grupy inwalidzkie, dziċki
czemu pracodawca wie, czy ten ktoğ
bċdzie nadawaâ siċ na dane stanowisko. Mimo to jest wielu niepeânosprawnych, którzy nie chcĆ byý traktowani
odmiennie, którym zaleīy, by dostaý
pracċ niekoniecznie dlatego, īe pracodawca otrzyma za to dodatki z urzċdu.
Mam wraīenie, īe wielu z nas boi
siċ lub czuje niepewnie przy osobach
niepeânosprawnych. Nie podoba mi siċ
takie podejğcie, chociaī mogċ to zrozumieý. Byâam niejednokrotnie ğwiadkiem
sytuacji, w której ktoğ chciaâ pomóc
takiej osobie, ale ona siċ obraīaâa i mówiâa, īe poradzi sobie sama.

Jolanta Fras
emerytka

Myğlċ, īe nie do koĕca jest
tak, jak byý powinno, jeīeli chodzi
o udogodnienia dla osób niepeânosprawnych. Mimo īe wymagajĆ
tego przepisy, to niektórzy zarzĆdcy
siċ do nich nie stosujĆ. Nawet jeīeli chodzi o miejsca uīytecznoğci
publicznej. Nowoczesny dworzec
oczywiğcie jest dostosowany do
kaīdego na wszystkie moīliwe sposoby. Urzċdy teī starajĆ siċ dawaý
dobry przykâad, niestety, jeszcze
nie wszċdzie. Jednak trudno mi to
oceniý, bo nie do koĕca zwracam
na takie rzeczy uwagċ.
Gdy spotykam na swojej drodze
osobċ niepeânosprawnĆ, staram siċ
jej pomóc. Pytam, czy moīe czegoğ
potrzebuje. Osoby niepeânosprawne
chcĆ czuý siċ samowystarczalne.
Niewaīne, ile wysiâku je to kosztuje,
ale starajĆ siċ byý peânosprawne,
nie oczekujĆ od innych pomocy.
Pracodawcy nie zawsze chcĆ
zatrudniaý takie osoby. Jeğli jest to
lekki stopieĕ, to problemu nie ma,
jednak czâowiekowi ze ğrednim lub
duīym stopniem niepeânosprawnoğci bardzo trudno jest zdobyý
pracċ. Tak byâo dawniej, tak jest
i teraz i uwaīam, īe tak bċdzie teī,
niestety, w przyszâoğci.

Marcin Kokot

z synem Ludwikiem
nauczyciel

Wydaje mi siċ, īe powstaje coraz
wiċcej miejsc, które sĆ przystosowane,
by kaīdy mógâ z nich korzystaý. Kiedyğ,
gdy osoba poruszajĆca siċ na wózku
chciaâa wejğý do urzċdu, nie miaâa takiej
moīliwoğci lub byâo to bardzo utrudnione. W dzisiejszych czasach jest zagwarantowane przepisami, īe do miejsc
publicznych dostċp musi mieý kaīdy.
Oczywiğcie zdarzajĆ siċ jeszcze obiekty,
do których dostaý siċ moīe tylko osoba
sprawna. Przykâadowo niektóre dworce
PKP i PKS, równieī w Ostrzeszowie, nie
sĆ przystosowane, trudno jest teī wsiĆğý
do samego pociĆgu czy autobusu.
Wiċkszoğý ludzi nie zwraca na to
uwagi, bo przecieī ich to nie dotyczy.
Gâoğno zaczyna siċ robiý dopiero, gdy
osoba niepeânosprawna chce walczyý
o swoje prawa.
Jeīeli chodzi o parkingi, to niestety
zdarza siċ jeszcze tak, īe specjalnie wyznaczone miejsca sĆ zajmowane przez
nieuprawione osoby. Niektórzy robiĆ to
z zupeânej ignorancji i niewiedzy, ale sĆ
równieī tacy, który majĆ siċ za waīniejszych od innych i robiĆ to z premedytacjĆ.
Podoba mi siċ jednak, īe od jakiegoğ
czasu wszystkie takie miejsca sĆ oznaczane niebieskĆ farbĆ, dziċki czemu sĆ juī
z daleka widoczne i nie moīna tâumaczyý,
īe ktoğ nie zauwaīyâ znaku.
Zatrudnianie osób niepeânosprawnych zaleīy od moīliwoğci pracodawcy.
IstniejĆ przecieī Àrmy, w których byâoby
to niebezpieczne, gdyby pracowaâa tam
osoba na przykâad na wózku inwalidzkim.
Ogólnie jednak coraz czċğciej zaczyna
siċ dostrzegaý, īe niepeânosprawnoğý
Àzyczna nie wyklucza nikogo z bycia
dobrym pracownikiem.
Gdy widzċ, īe ktoğ ma z czymğ kâopot, to staram siċ takiej osobie pomóc, ale
tak naprawdċ nie ma dla mnie znaczenia,
czy jest to osoba w peâni sprawna czy nie jest to dla mnie po prostu drugi czâowiek.
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Rozm. i fot. A. áawicka i
T. Wrzalski

Wâadysâaw Kaâkus
rencista

Przez trzy lata musiaâem uīywaý
do chodzenia kul. Nie przypominam
sobie, īebym miaâ w zwiĆzku z tym
jakieğ problemy, aby dostaý siċ gdziekolwiek. Moīliwe jednak, īe osoby
poruszajĆce siċ na wózkach inwalidzkich spotykajĆ siċ z utrudnieniami.
W niektórych miejscach na pewno
sĆ zbyt wysokie krawċīniki lub nie ma
specjalnie przygotowanego wjazdu
do sklepu, ale myğlċ, īe teraz jest tak
coraz rzadziej.
Ze strony spoâeczeĕstwa napotykaâem duīo empatii. Gdy tylko potrzebowaâem pomocy, to zawsze znalazâ
siċ ktoğ, kto chciaâ mi jej udzieliý.
Oczywiğcie nie powinno siċ nikomu
pomagaý na siâċ, bo sĆ teī tacy ludzie,
którzy nie chcĆ byý traktowani odmiennie przez ich niepeânosprawnoğý.
Duīym problemem w naszym
mieğcie jest zbyt maâa iloğý miejsc parkingowych dla osób niepeânosprawnych. Miaâem kiedyğ specjalnĆ kartċ,
dziċki której mogâem w takich wyznaczonych miejscach parkowaý, niestety
zdarzaâo siċ, īe byây one zajċte przez
osoby caâkowicie sprawne. Chociaī
myğlċ, īe teraz takie rzeczy siċ juī nie
dziejĆ. Wprowadzono przepisy, które
nakazujĆ zaznaczyý takie miejsca na
niebiesko i uwaīam, īe jest to bardzo
dobre rozwiĆzanie, poniewaī teraz
kaīdy zauwaīy je z daleka.
Gdy spotykam osobċ niepeânosprawnĆ, bardzo chċtnie jej pomagam, Dziaâam spoâecznie, naleīċ do
zwiĆzku emerytów i rencistów - po
prostu lubiċ pomagaý.

