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siedziby

wolontariatowi
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przy przygotowywaniu wy-

staw wernisażv, sborkań. zć-

tknięcie się ze świjtem niepelnosprawnoŚci mialo wDfuw na
podięcie de.cyzji o rozpbćzęciu
1ęu\i w szkole police'alnej. no

Agnieszka będzie opiekunką -środowiskóJe] SKonCZeniu
Wą.

_ Mam nadzieię, ze wkrÓt-

ce będę mogła
moqla robic to co lulrlbię - mówi- Agnieszka WoŹ_'J..'t.' pewna, Że pod
!i'uk
jęłam
dobre decyzie'
dćcyzje. zetlinię
ięlam dobre
cie z osobami st-arszymi, chó
ryml, niepetnosprawnymi
olworzyło mi'oczy na ich poLrzeby i oczekiwónia' ZaCZę-

Lem

'ĄEnieszko |,VoŹniok.

fa drobna blondvnka z cier płym uśmiechem Ęlko po-

zornie wygląda na deiikatńą

i

krucha. W zeczywistości ńa
w sobie se slły i energii, że
mogłaby nimi obdarzyctilta
-zabiera
osób. jak sie za coś

zawsze dopiowadza do koń-

ca. Ma dobre, wrażliwe serce, dlatego- z prĄemnością

pomaga sJabszym, którzy ni6
porrafią sie bronić i potrźebu1ą wsparcia.

przyszedl czas na Wielka

orkiestĘ SwiąLecznej Romocyi
lako wolontariuszka trafila do pani Danuty, pensjonariuszki Domu Pómocy Spol9cznej przy ulicy Zańenho_
fa w Poznaniu. Tam poznala

losy wielu osób, ich Życiorysy
wspomnienia, tęsknóty tĘki'
marzenla

I

nadzleJe.

- Lepiej poznalam Aqniesz.
kę podczas te3oroczne{o Mię-

dzynarodowego Dnia" Toló

rancji u,stanowionego pvez

Zgromadzenie oqóIne oNZ

Agnieszka '.','ozniak prz34e-

_ mÓwi Róza Korcżynska,
sze-

kopolskr z :cłcŻoneqo ń odległościszes.-Jz jesięciu kj]ometńw \\agral..ca lćj pasją jest
nlstona. sziuiJ Podjęła naukę
w tp kieryr-liu na Unirversy-

Stwardniania
od
dzial Wielkopolska. - Ro'magara nam w przygotowaniu pre_
lekcji o stwai'd'nieniu rozsianym W Wyższej Szkole Nauk
Humanistycznych i Dzienni-

.

chala na

su;a

do stolicv u/iel-

tecie imienla Adama luickówicza t,, Poznaruu. Zapragnęfa poznac art\SnCZną Stronę

Poznania zaŁzta riędrowl
kę po \\5.'Stkjch qaleriach

i

miejscach oreruiaśch rÓżne
sposobt' obccv,jńió Ze szLU

ką. Traiiła do Galerii ,,tak", pro_

wadzonej przez Stowarzvsze.

nie Na rak. Tam zblinła śędo
sztuki. art brul zainśpirońały

Ją .rz)eIa nlepehoęratnych
twÓrcÓw Starała -.ie ich zrozumiec i przeniknacbrzez war

StWę ukryn,ch

eńofii

Wrażenia b-vh' tał silne, że
w}aŚnie tam póstanorrł}a odbyc swoje prakhki studenckie.
Jako wolońtariuizka pomaga-

lowa Polskiego Towarzyslwa
-Rozsianeqó

karstwa. Zaimponowala

mi

;e; pracowitoŚc, poświecenie i

oddanie. Pomimb nawafu in
nycl'' obowiązkow związanych z tym rĄdarzeniem zawsze byla gotowa do pomo-

noŚci i Toleranc;i. W Lym roku

nadzorowala caly prolekL Dni

przy dicy Kasprzaka' 16, realizowaĆ będzie Powiatowy Ze-

rzecznrKtem prasowl,rn i koordynowała pracę wólontariu-

pełnosprawnosci przy

Rowności i Toleranc1i, była

wrydawanie orzeniepelnosprawnoŚci

dla osob przed t6 rokiem

zy-

cia, orzeczen o stopniu niepóŁ
nospraumości dla osÓb powyżej
16 roku zycia, orzeczeńb wśranleledno rozczarowanie. Jest
zaniach do ulg i uprarł,nień dla
na to przygotowana.
osÓb posiadających wazne orze_
.Cdy przyĄrafi mi się coś czenia o grupie inwalidzkiej lub
przykrego Zawsze dokłńdnie o njezdolnoŚci do pracy wydato analizuję _ mowi Ąqnieszka
nycn przez organy renlowe, le.
WoŹniak _ Zaslanaw-iam się, gitymacii dokumóntującej nieco dobrego .mogę Z tego Wy- petnosprawTośc dla osÓb przed
niesc. lednak sńiam S'ię v\ry16 rokiem Ącia na podsiawie
snuc wnioski, by w prziszloorzeczeń o niepelnosprawno
sci nie dopuŚcic-do zdarźenia, SCl' leg]t}łTaC]i o stopniu niepel'
które może mnie zrantc
nospraumości dla osób powyże1
16 roku
4lcia na podslaŃie orze.
Kontakt ze Środowiskiem
czeń
o slopniu niepelnosprawosób niepełnosprawnych ponosci ]ub orzeczeń o wskaza_
czątkowo nie był dla Aqnieszki tatwy Nie Wiódziała, "jak zo- niach do ulg i upraumień'
W nowJ,m miejscu załatvńastanie odebrana. Czy zyska
ne będą także sprarł,y zviązane
akceptacię i zrozumieniei Czy
kogos nie urazi? Wiedziala, że z wydawaniem kart parkingowych dla osÓb niepełnosprawŁrzeba te obawy

skonfronto'

waĆ z rzeczryistośCią.

_ Zdawalam sobie sprawę,
żenie naleŻy się baĆ osÓb nie-

petnosprawnych _ mówi. _ Teraz już nie analizuję swojego zachowanta. Iestem naturalna..Do tei pory nie spotkalam' Slę Z negatyłVną reakcją
osob ntepefnosprawnych Spo-onawiaro się od nich uczę.
lam się, że chęc pońocy moze
kogoŚ zraniĆ. Teraz wiem, że
moje dzialania sprawiają podoprecznym radosc. Martwi
mnie, że wielu ludzi nie rozum}ę, Ze niepełnosprawni mają
taKre samo prawo do funkcjo-

nowania
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społeczeństńie

jak osoby zdrowe.

Na brak pracy

społeczne;'

Agnieszka nie narzeka. poszu-

skowych. Wierzy, że warto da-

C'zerwca zna]azla się w Zarządzie Stowarzyszenia' oni Rów-

o

Chodzi

czeń o

pozwdają je1 zdobyc wiele
doswiadczeń. Rle zd-aje sobie
Sprawę' ze moŻę ią spotkac

Agnieszka WoŹniak po raz
p\erwszy zaan3ażowała się w
organizację Dni RÓWnoŚii i

względÓw zdiowotnycil. od

dicy

.
Słowackiego 8 w Pożnńnlu.

Lubi ludzi. Kontaktv z nimi

kuje pracy zarobkowej, ma zamiar dokończyc studia i naukę

Tolerancji w listopadzie ubiegtego roku. Zainteresowała
się osobami wykluczonwni ze

społ do spraw orzekania ó rqie-

szy

cy. AgnIeSZKa JeSt naSZą WoIonl'ariuszką i traktujeńy ją

jak skarb.

nd stycznia 2Ot3 roku
_\l sp.ravuy pr ow adzone przez
Miejski Zespoł do spraw Órzekania o tviepełnolprawności

w szkole opiókunek srodowil

waĆ dobro inn1m, bo ono wrÓ-

ci ze zdwojoną siłą. Lubi spęoZaC czas z rodziną, oglądac
dobre filmy Marzy o-tyń tiy je
zycie się rjstabiliźowa-lo i ńó_

gla_robić tq co sprawia je.j sa-

tyslakcię.
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