Samod zielnie zdecy dują
o swolm zyctu
Z MAGDALENĄ ADAMSKĄ, asystentką kierownika projektu,,PI Model wielostronnej diagnozy
kompetencji osob niepełnosprawnych szansąna ich skuteczną aktywizację zawodową
w Wielkopolsce" z Biura Doradztwa Inwestycyjnego ,,EuropejczyK'rozmawia AURELIA PAWLAK.
jętności i fachowoŚci osoby niepełnosprarłmej w takim St'opniu,
Że przyszIy pracodawca nie powinien miec obaw przed jej zatrudniĆ.
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W naszym społeczenstwie
wciąż pokutują takie stereotypowe obawy. Właśnie,czego
obawiają się pracodawry?

'? - z
$
j.
p

dotvchczasowvch baaun
teńdotyczy
'ynit'aizelęu
przede
wszystkm postaw rosz-

bzenlorłycń osób'z niepełnospraumością.Pracodawca osoby

wanym \\t$ztatom mozliwe
staie śęnatomiast włączenie w
proces projełtor v alia nar zędzia
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Se na

doceloĘ, co daje
prząElcouywanie i 'szanulep-

szanie dohchczasowych pomysłÓw. Zdeqdottaliśmy

że naj-

lepsze b@ńe narzędzie wykorzysrywane przez doradcow zawodotłrych oraz ins$tucje zajmujące śęrynkiem pracy Wierzymy, Że spodoba się innowacyjny chankter modelu, polegaiąry na trreksponowaniu umie-

li, ze to przepracolvanie i stres.
Czulam się coraz gorzej, aż
pewnego dnia na trzy dni straciłam wzrok. To był pierwszy rzut
choroĘ zktórej nie zdawałam

sobie sprawy Ickarze począl-

kowo nie wiedzieli, co mi dolega. Doplero gdy pev,,nego dnia
poszłam do pracy i obudziłam
się w szpitalu podłączona do respiratora, zrozumialam, Że dzieje się coŚ złego. Tajemnicę mo;ego zIego samopoczucia rozwiał
rezonans. Wlnik badania mnie
przeraził. A więc to stwardnienie rozsiane. Na pocieszenie uslyszałam, Że kolejny rzut
może byc dopiero za dziesięĆ
lat, więc mam się nie martwiĆ.
A]e tak się nie stało. Po kolej-

nych trzech miesiącach znowu
znalazłam się w szpitalu. Trud-

niepełnospraumej obawa się, ze

niepełnospravmośĆ będzie wykorzyslywana p r zez nią w wyr achowany sposÓb PoZa b,m ma
WątpliwoŚci, czy osoba niepełnosprawna da sobie radę z obowiązkaml, czy się zaaklimatyzuje się W now).rrn miejscu. Nasz;,łn zadaniem jest przekonanie
pracodawcÓlt4 ze osoĘ niepeŁ
nosprawne są dobryni praco\Mnikami i war|o skorzystaĆ z ich
wiedzy umiejętnoŚci i doświad-

czenn.

_ Czy projekt zakłada znalezienie osobom niepełnosprawnym zatrudnienia?

są potrzebne.

NaSZ),rn załozeniem jest
przygotowanie osób niepełnosprarłmych w taki sposóĘ by

dzia. A dalsze laoki?
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mogli bez kompleksów

i zaha-

mowań staraĆ się o pracę. Chodzi nam nie tylko o zmotyvvo-

wanie, zaktyr'vizowanie, lecz
rÓwnież o wzięcie odpowiedzialności za swoje zycie. Nie
uĘwamy, że wielokrotnie ze-

tknęliŚmy się z protekcjonalizmem rodzin, które nie pozwoliły swoim bliskim na samodzielne podejmowanie decyzji. Z doŚwiadczeń wynika,
że wiele osÓb niepełnosprawnych chce przelamywac bariery
i aktyv'mie uczestniczyc w Ąciu społecznym. Potwierdza to
pr zyYJad dziew czyny poruszającej się na wozku, ktora raz w

- Pierwszy etap projektu polega na przygotowaniu narzę- Po przygolowaniu koncepcji
narzędzia finalnego i planu iego
wdrozenia, zyskaniu akceptacji
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
nastąpi drugi etap polegający na

testowaniu wypraco'wanego mode1u. WeŹmie w nim udział pięĆ-

dziesiąt osób niepehospraw
nych oraz dwudziestu dwóch

przedstawicieli onvartego

r5,n-

ku prary Uczestnicy wykorzysta-

ją stworzone narzędzie i na

Ę

podstawie ocenimy czy jest ono
zrozumlałe, traine i czytelne nie

tylko dla osób niepełnospraw

nych, ale takze pośredników doradcÓw zawodowych. Licz5lrny,

że na etapie testowania nie zabraknie uwag, ktÓre wzmocnią

tygodniu pokonuje samodzielnie osiemdziesiąt pięĆ kllome-

to narzędzie pod względem merytoryczm1rn. ostatni etap bę-

jednym z naszych projektów Ta

niu modelu w formie konlerencji,
publikacji, szkoleń i warsztatów

trów PKS, by wziąĆ udział w
determinacja Świadczy o

t1'rn,

dzie polegaĆ na upowszechnia'

wspomina pani Małgosia. _ Najpierw robiłam kilka kokÓw do
łazienki, potem miałam specjalny tójnÓg i balkonik. Zacz$am
poruszaĆ siębezwozka, a1e nigdy się go nie pozbyłam' Zdaję sobie Sprawę, że dolegliwoŚci

no było uwierzyc, że to ws4lstko
dzie1e się naprawdę. Ale dolegli-

mogą wróciĆ.

woŚci pozbawiły mnie zfudzei.
Zdałam sobie sprawę, ze jestem
powaznie chora i muszę się na-

Pomimo codziennych trudnoŚci pani Małgosia znalazła

zyciową pasję. Pokochała kędo tego stopnia, Że została
nawet sędzią w tej dyscyplinie.
Uczestnictwo sprawiłq Że poznała mnÓstwo fantastycznych

uczyĆztymzyĆ
Ickarze poradzili pani Małgo-

g1e

si, by zwolnlła tempo i bardziej o
siebie dbała. Nie stresowala się,

duzo wypocz1rłała, unikała niepotrzebnych napięĆ. Nie było łatwo zmieniĆ własną psychikę z
dnia na dzień. T1,rn bardziej, Że
rzuty pozostawiły po sobie ślady Pani Małgosia zacz$a mieĆ
problemy ze wzrokiem. Na jedno oko przestała widzieĆ, dlatego nosi soczewki. To ułatwia jej
codzienne funkcjonowanie. Teraz pani Małosia porusza się bez
wozka, Stało się tak dzięki eksperyrnentalnej terapii amerykań-

że nasze działania projektowe

skim lekiem, ktorypostawił ją na
nogi. Wprawdzie terapia się juz
skohczyła, a1e lek jest jeszcze w

organizmie i działa. Co będzie
dalej, trudno przelndzieĆ, ale
pani Małgosia jest doblej myśli.

_ To było niesamowite, czu'
łam się jak dzieckq bo musia-

łam się od nowa uczyĆ chodziĆ _

ludzi i spotkała swoją drugą połówkę. Gdywszystko się zaczęIo
dobrze układaĆ, Witold zmarłna
zawał serca. Życie po razkolejnyboleśniezadrwiło z pani MaŁ
gosi. PomyŚlała Wtedy: Gośka,
co cię nie zabi1e, to cię wzmocni. Postanowiła , Że się nie podda. Kazdy zdobyty na zwodach
kęglarskich medal 1ub puchar
dedykuje Witoldowi Wi toldowi.
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