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ZAMKNIJ OCZY, BY WIDZIEĆ 

Wyobraź sobie, że przechodzisz przez przejście dla pieszych i stawiasz nogę na chodni-

ku ulicy Stawowej w Katowicach. Jest ósma rano, a ty po kilku krokach nagle zatrzy-

mujesz się pośrodku szumu rozmów mijanych ludzi. Zamykasz oczy, bierzesz szybki, 

głęboki wdech i - nie podnosząc powiek - próbujesz dojść do dworca kolejowego. Przed 

tobą tylko kilkaset metrów które, być może codziennie, pokonujesz w trzy, cztery mi-

nuty. W równym marszu beznamiętnie spoglądając na kolorowe wystawy  lub będąc 

zajętym odbieraniem telefonu komórkowego. A teraz? Jesteś sam pośród tłumu 

w okowach ciemności i lęku zrobienia kroku do przodu. Właśnie zamknąłeś oczy 

i zobaczyłeś problem. 

ONI ZOBACZYLI WYZWANIE 

Śląskie Forum Pozarządowe KAFOS z Katowic, od lat znane ze swoich działań rzeczni-

czych, ma szansę stać się głosem osób i organizacji, które pragną poprawy sytuacji 

ludzi z niepełnosprawnościami. KAFOS w partnerstwie ze Związkiem Parytetowym 

Nadrenii Północnej-Westfalii oraz Centrum Życia Königsborn z miejscowości Unna 

realizują polsko-niemiecki projekt dofinansowany z Akcji Człowiek.  

Głównym celem przedsięwzięcia jest utworzenie Regionalnego Forum Inkluzja, które 

zajmie się wyzwaniami, jakie czekają Śląsk w aspekcie wdrażania zapisów Konwencji 

o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Zadaniem członków Forum, przydzielonych do 

poszczególnych grup roboczych będzie wypracowanie projektu dokumentu strategicz-

nego dotyczącego wdrażaniu zasad inkluzji w regionalnej polityce społecznej przez 

Województwo Śląskie w latach 2017-20. Pomysł został zainicjowany podczas ubiegło-

rocznej konferencji, o której więcej piszemy na stronach drugiej i trzeciej. 

W czasie trwania projektu, czyli do marca 2018 roku przewidziane są spotkania Regio-

nalnego Forum Inkluzja, w których dyskutować i wymieniać doświadczenia będą za-

równo eksperci praktycy z Polski, jak i z Niemiec. 
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Drugi dzień konferencji poświęcono na praktyczną wymianę międzynarodowych do-

świadczeń. Zorganizowano sześć warsztatów tematycznych w różnych lokalizacjach 

na terenie województwa.  

Warsztat pierwszy  pt. „Dostępność do środowiska fizycznego, środków transportu, 

i n f o r m a c j i 

i  komuni ka cj i , 

w tym technologii 

i systemów informa-

c y j n y c h 

i komunikacyjnych, 

a także do innych 

urządzeń i usług 

powszechnie do-

stępnych lub po-

wszechnie zapew-

nianych, zarówno na 

obszarach miej-

s k i c h ,  j a k 

i wiejskich” prowa-

dziło Stowarzyszenie 

F A O N 

w Inkubatorze Organizacji pozarządowych w Katowicach. Warsztat drugi pod nazwą 

„Prawo do ochrony zdrowia, rehabilitacji i ochrony socjalnej”  miał miejsce w Oddzia-

le Odrodzenie Śląskiego Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Oso-

bom z Upośledzeniem Umysłowym w Katowicach. Warsztat trzeci „Prawo do pracy 

i zatrudnienia” przeprowadziła w Chorzowie Regionalna Fundacja Pomocy Niewido-

mym. Dyskusję w ramach warsztatu czwartego pt. „Prawo do samodzielnego prowa-

dzenia życia i równoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym, przeciwdziałanie 

przemocy i ochrona praw osób z niepełnosprawnością” moderowało katowickie Sto-

warzyszenie Wspomagania Działań Twórczych „UNIKAT” . Warsztat piąty „Prawo 

osób z niepełnosprawnością do edukacji, uczestnictwa w kulturze, rozwoju zaintere-

sowań, czasu wolnego” odbył się w Zabrzańskim Towarzystwie Rodziców, Opiekunów 

Dzieci Specjalnej Troski, zaś Warsztat szósty pn. „Osoby starsze i niesamodzielne” 

w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 

TO NIE BYŁA ZWYCZAJNA KONFERENCJA 

PO ŚLĄSKU, CZYLI PRAKTYCZNIE 

Dokładnie rok temu, na przełomie mar-

ca i kwietnia 2016 roku Katowice stały 

się areną dyskusji na temat perspektyw 

rozwoju inkluzji na Śląsku. Z inicjatywy 

Forum KAFOS udało się zorganizować 

spotkanie przedstawicieli władz kraju 

związkowego oraz Związku Parytetowe-

go z  Nadrenii Północnej-Westfalii, Par-

lamentu Europejskiego, reprezentantów 

samorządu śląskiego, a także członków 

organizacji pozarządowych zajmujących 

się tematyką integracji i pomocy spo-

łecznej. Debata nie mogłaby odbyć się 

również bez osób, których bezpośrednio 

dotyczyła. Aktywnie uczestniczyły w niej 

osoby z niepełnosprawnościami, jak i ci, 

których trudna sytuacja życiowa pozba-

wiła szans na cieszenie się codzienno-

ścią.  

Międzynarodowa konferencja pn. 

„Konwencja ONZ o prawach osób nie-

pełnosprawnych” trwała dwa dni. Po 

części plenarnej, która miała miejsce w 

Muzeum Śląskim, przyszedł czas na 

praktyczną wymianę doświadczeń.  

Przeprowadzono sześć warsztatów 

w różnych miastach Śląska, gdzie do-

kładnie przyglądano się poszczególnym 

zapisom Konwencji. 

CZY WIESZ, ŻE... 

w naszym regionie, w ramach 

działań inkluzyjnych Marszałek 

Województwa Śląskiego powo-

łał Radę ds. Seniorów, jako 

ciało doradcze i opiniodawcze. 

Jej celami są:  

- wzmocnienie i rozwój regio-

nalnej polityki senioralnej, 

- integrowanie środowisk osób 

starszych, 

- tworzenie płaszczyzny wymia-

ny dobrych praktyk, informo-

wania i wspierania środowisk 

seniorów, 

- budowanie przestrzeni spo-

łecznej przyjaznej najstarszym 

mieszkańcom, 

- włączenie zagadnienia starze-

nia się do regionalnych doku-

mentów strategicznych, co 

umożliwi nadanie kierunków 

regionalnej polityce senioral-

nej. 

(źródło: K. Miazio, Gabinet 

Marszałka, Urząd Marszałkow-

ski Województwa Śląskiego) 

———————————————— 

Więcej znajdziesz na portalu 

http://seniorzy.slaskie.pl/  
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Fot. Wilfried Theißen 

Dyskusja panelowa podsumowująca spotkania warsztatowe 

Fot. Wilfried Theißen 



O INKLUZJI Z PERSPEKTYWY GOŚCI  

Z NIEMIEC 

Andrea Büngeler, Wiceprezes Związku Parytetowego Nadrenii Północnej-Westfalii 

zwróciła uwagę na sytuację zawodową osób z niepełnosprawnością w Niemczech. Przypo-

mniała, iż Niemcy, podpisując Konwencję w 2009 roku zobowiązały się do utworzenia 

rynku pracy odpowiedniego do idei inkluzji. Po kilku latach, statystyki zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych, jak podaje Akcja Człowiek, są wciąż poniżej przyjętego wskaźnika 5%. 

Przyczyna prawdopodobnie leży w niedostatecznym przekonaniu pracodawców, 

o konieczności wprowadzania zmian. Jednocześnie podkreśliła, że Związek Parytetowy 

w  Nadrenii Północnej-Westfalii  jest  pracodawcą dla około 310 osób, z czego prawie 10 % 

to osoby z niepełnosprawnością, które mają zapewnione szkolenia i zatrudnienie. To dwu-

krotnie więcej niż w skali całego kraju. Jednak to nie wszystko. Związek cały czas wspiera 

zrzeszone, ponad trzy tysiące, organizacje członkowskie, korzystając z instrumentów praw-

nych i finansowych. 

Winfried Theißen ze Związku Parytetowego Nadrenii Północnej-Westfalii postawił pyta-

nie „co musi się stać by osoba niepełnosprawna dobrowolnie zaczęła działać?” Odpowiedzi 

szukał w  twierdzeniu, że jednym z filarów społeczeństwa obywatelskiego jest zaangażowa-

nie obywateli. Akcentował, iż wszystkie badania poprzednich lat pokazują, że Obywatel jest 

do dyspozycji, ale nie na rozkaz! Obywatel potrzebuje wolnego miejsca, wsparcia, możliwo-

ści uczestnictwa oraz możliwości tworzenia (projektowania). Tutaj odpowiedzialność leży 

z jednej strony na polityce i administracji jeżeli chodzi o infrastrukturę, ale z drugiej strony 

leży na organizacjach  społecznych, które podejmują konkretne działania włączające. 

DO KATOWIC PRZYJECHALI 

Thorsten Klute - Sekretarz Stanu 

ds. integracji w Ministerstwie 

Pracy, Integracji i Spraw Społecz-

nych Nadrenii Północnej-Westfalii  

dr Christof Stamm - przedstawi-

ciel Ministerstwa Pracy, Integracji 

i Spraw Społecznych Nadrenii 

Północnej-Westfalii 

Roland Borosch - przedstawiciel 

Ministerstwa Pracy, Integracji i 

Spraw Społecznych Nadrenii Pół-

nocnej-Westfalii 

Josef Neumann - Poseł Landtagu 

Nadrenii Północnej-Westfalii 

Andrea Büngeler - Wiceprezes 

Związku Parytetowego Nadrenii 

Północnej-Westfalii 

Lars Lippenmeier – Przedstawiciel 

Związku Parytetowego Nadrenii 

Północnej-Westfalii 

Wilfried Theißen - Przedstawiciel 

Związku Parytetowego Nadrenii 

Północnej-Westfalii 

Lars Lippenmeier - Przedstawiciel 

Związku Parytetowego Nadrenii 

Północnej-Westfalii 

Peter Sylvester - Prezes Związku 

Parytetowego w powiecie Unna 

i mieście Hamm 

Sven Lütkehaus - Prezes Związku 

Parytetowego w Recklinghausen 

i Gelsenkirchen  

Christiane Vollmer – Pełnomocnik 

ds. osób niepełnosprawnych mia-

sta Dortmund  

Michael Radix - Prezes Lebensze-

ntrum Königsborn e.V. und Gmbh 

(Partner projektu) 

Annette Wernke - Centrum wspar-

cia dla osób z demencją Münster-

land 

 

Wszystkie materiały prezentowane 

przez Gości, jak i zaproszonych 

przedstawicieli regionalnych 

władz samorządowych oraz  orga-

nizacji pozarządowych dostępne są 

na stronie Samorządu Wojewódz-

twa Śląskiego pod adresem: 

http://ngo.slaskie.pl/

content/1459940696 
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Dr Christof Stamm z Ministerstwa Pracy, Integracji i Spraw 

Społecznych Nadrenii Północnej-Westfalii podzielił się opinią, na 

temat pięciu warunków skutecznej inkluzji. Jego zdaniem należy: 

- podejmować działania, które uwrażliwiają  na potrzeby drugiego 

człowieka oraz budują świadomość obywatelską, 

- rozbudowywać infrastrukturę bez barier, 

- angażować do współdziałania wszystkich partnerów społecznych,  

- tworzyć i wdrażać projekty dostępne dla wszystkich, 

- upowszechniać elastyczne usługi pomocowe ukierunkowane na 

inkluzję. 

Fot. Anna Krusiec 

Fot. Wilfried Theißen 

Christof Stamm i Roland Borosch 



Anna Kruczek i Michael 

Radix, prezes  Königsborn 

p o d p i s u j ą  u m o w ę 

o współpracy w biurze KA-

FOS w Katowicach w listo-

padzie 2016 

WAŻNE 

Konwencja ONZ o Prawach 
Osób Niepełnosprawnych 
przyjęta została przez Zgromadze-
nie Ogólne Narodów Zjednoczo-
nych 13 grudnia 2006 roku, rząd 
Polski podpisał ją 20 marca 
2007r., natomiast ratyfikacja 
Konwencji przez Polskę miała 
miejsce 6 września 2012r. 

Celem Konwencji jest ochrona 
i zapewnienie pełnego i równego 
korzystania z praw człowieka 
i podstawowych wolności przez 
osoby z niepełnosprawnościami na 
równi ze wszystkimi innymi oby-
watelami.  Polska zobowiązana 
jest do wprowadzenia w życie 
zawartych w Konwencji standar-
dów postępowania w celu zapew-
n i e n i a  o s o b o m 
z niepełnosprawnościami realiza-
cji ich praw. 

Tekst Konwencji opublikowany 

został w Dz. U. z dnia 25 paździer-

nika 2012 r., poz. 1169. 

Źródło: www.rpo.gov.pl 

 

Preambuła /fragmenty/ 
 

Państwa Strony Konwencji: 
 
(e) uznają, że niepełnosprawność 
jest pojęciem ewoluującym i że 
niepełnosprawność  wynika 
z interakcji między osobami 
z dysfunkcjami a barierami wyni-
kającymi z postaw ludzkich i śro-
dowiskowymi, które utrudniają 
tym osobom pełny i skuteczny 
udział w życiu społeczeństwa, na 
zasadzie równości z innymi osoba-
mi, 
 
(i) uznają również różnorodność 
osób niepełnosprawnych, 
 
(o) zważają, że osoby niepełno-
sprawne powinny mieć możliwość 
aktywnego udziału w procesie 
podejmowania decyzji w zakresie 
polityki i programów, w tym doty-
czących ich bezpośrednio, 
 
(v) uznają znaczenie dostępności 
środowiska fizycznego, społeczne-
go, gospodarczego i kulturalnego, 
dostępu do opieki zdrowotnej 
i edukacji oraz do informacji 
i środków komunikacji celem 
umożliwienia osobom niepełno-
sprawnym pełnego korzystania ze 
wszystkich praw człowieka i pod-
stawowych wolności . 

 

INTEGRACJA TO WCZORAJSZY SUKCES.  

INKLUZJA DAJE SZANSĘ NA UDANE JUTRO...   

KAFOS wraz z partnerem Centrum Życia Königsborn 

postawiły sobie za główny cel opracowanie dokumentu, 

który stałby się kanwą pod przyszłą strategię wdrażania 

Konwencji w województwie śląskim… 

- mamy półtora roku czasu, by stworzyć szablon obsza-

rów problemowych i wyzwań oraz przygotować zbiór 

zasad i określić  priorytety rozwoju regionu  w duchu 

inkluzji.   Do współpracy zaprosimy praktyków tematu 

i osoby zagrożone wykluczeniem. Będziemy pracować 

w grupach roboczych, koncentrując się na zebranych 

materiałach i doświadczeniach. Cieszę się, że od począt-

ku do współpracy zaangażował się Urząd Marszałkow-

ski, bo daje to realną szansę na przyszłe wykorzystanie 

w praktyce zebranej wiedzy. 

- Myślę, że ludzie nadal nie rozu-

mieją pojęcia „inkluzja”, mówi An-

na Kruczek, prezes KAFOS, organi-

zacji realizującej projekt, w ramach 

którego wydawany jest kwartalnik 

FORUM. 

Począwszy od lat dziewięćdziesiątych dzia-

łania KAFOS-u skupiają się na poprawie 

życia mieszkańców Śląska.  Organizacja do 

dziś zrzesza ponad osiemdziesiąt stowa-

rzyszeń i fundacji,  które świadczą bezpłat-

ną pomoc i usługi społeczne.  

- nasze organizacje członkowskie udziela-

ją wsparcia doradczego i opiekuńczego  

osobom z niepełnosprawnościami, lu-

dziom bezdomnym, uzależnionym, prze-

wlekle chorym. Nie ma jednego,  za-

mkniętego katalogu odbiorców i form 

pomocy. Wszyscy musimy  słuchać po-

trzeb, przezwyciężać pojawiające się 

trudności i  być otwarci na zmiany. Pod-

mioty, które zrzeszamy  często działają 

już w duchu inkluzji, aczkolwiek nie zaw-

sze świadomie. Musimy nad tym praco-

wać, gdyż to one mogą stać się lokalnymi 

rzecznikami i upowszechniać pożytki 

płynące z inkluzji pośród samorządów i —

przede wszystkim— odbiorców swoich 

działań. Niestety, wiedza na temat Kon-

wencji jest wciąż marginalna, przed nami 

dużo pracy. 

Ratyfikowanie przez Polskę Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych trzeci 

sektor przyjął z zadowoleniem. Były marzenia i plany, które… 

- mają szansę  zostać zrealizowane, aczkolwiek wymaga to strategii wdrażania Kon-

wencji, a tym samym środków na finansowanie poszczególnych założeń.  Dla przykła-

du, Nadrenia Północna-Westfalia, gdzie działa nasz partner Lebenszentrum Königs-

born, opracowała dokument pn. „Eine Gesellschaft für alle – NRW inklusiv“  (Jedno 

społeczeństwo dla wszystkich—inkluzja w Kraju Związkowym NRW). Dopracowano 

w nim szczegółowo obszary wymagające zmian, których systematycznie się dokonuje.  

Dlaczego nie moglibyśmy skorzystać z dobrych praktyk, szczególnie, że — jak podkre-

ślają sami Niemcy — inkluzja to długotrwały proces nieustających wyzwań a zarazem, 

sprawdzian społeczeństwa obywatelskiego.    4 

Bez integracji nie byłoby dziś inkluzji, jednak nie 
możemy stać w miejscu.  Polskie społeczeństwo jest 

gotowe na kolejny milowy krok.  

Inkluzja – to tworzenie warunków do bycia razem. 



Jak więc przeprowadzić inkluzję społeczną pięciu i pół miliona osób do społeczeń-
stwa? Czy jest to realne? Czy rzeczywiście potrzebne? Moim zdaniem: Nie!  

Gdy idąc ulicą zatrzymujesz się przy światłach, a one piszczą jak świeci się czerwone… 

Gdy wsiadasz do tramwaju, a przed tobą wysuwa się platforma i łatwiej ci wejść do pojazdu… 

Gdy kupujesz hamburgera, którego przygotowała osoba z Zespołem Downa… 

                                                                                                                               … to jest inkluzja społeczna. 

Na co dzień można jej nie dostrzec, bo 

inkluzja społeczna jest naturalna. To prze-

de wszystkim akceptacja rzeczywistości, 

która zakłada, że każdy człowiek jest inny 

i tę inność należy uszanować i zaakcepto-

wać, nauczyć się z nią żyć, a nawet przekuć 

w atut.  

Proces inkluzji dotyczy grup i jednostek 

wykluczonych, jest przeciwieństwem eks-

kluzji, czyli wykluczenia społecznego 

i  marginalizacji. Inkluzja w  odbiorze 

społecznym powinna być więc procesem 

dyskretnym, naturalnym, po prostu 

„dziejącym się” i tylko wówczas będzie 

miała szansę powodzenia. Jednak w zało-

żeniu nie powinna być działaniem swo-

bodnym, lecz kierowanym procesem, który 

ma swoją metodologię, założenia, etapy, 

realizatorów i mentorów. Z założenia, 

inkluzja dotyczy grup społecznie najsłab-

szych. Podmiotem są ci, w imieniu których 

należy wystąpić, o których należy zadbać, 

którymi trzeba się zaopiekować, o których 

należy się zatroszczyć.  

Naturalnym dążeniem człowieka jest roz-

wój, motywacja i ambicja, a co z tym 

współgra dążenie do funkcjonowania 

w grupie ekskluzywnej, która daje prestiż, 

status i poczucie własnej wartości. Fakt 

świadomej przynależności do grupy  inklu-

zywnej - wykluczonej lub marginalizowa-

nej - pogarsza jakość życia, zaniża samoo-

cenę. Tym bardziej należna jest uwaga 

i delikatność działania, by jej członkowie 

nie wpadali w jeszcze większą pętlę bez-

radności lecz poprawiali swoją sytuację, 

podnosili jakość życia, zyskiwali pozytyw-

ną świadomość. Inkluzja społeczna to 

właśnie ma na celu włączanie grup wyklu-

czonych do życia społecznego, podnosze-

nie statusu grup słabszych, oferowanie im 

szansy życia w normie, a nie poza nią lub 

poniżej jej. 

Inkluzja źle ukierunkowana może zmie-

rzać w niewłaściwym kierunku i przynieść 

odmienne od założonych skutki. Inkluzja 

wymaga przede wszystkim pracy i zaanga-

żowania samych zainteresowanych, czyli 

tych, których dotyczy. Bez ich motywacji,  

zaangażowania i świadomości potrzeby 

zmian, idea włączenia pozostanie zbiorem 

pustych sloganów. 

NIE BĄDŹMY TACY WSPANIALI...  

O PUŁAPKACH INKLUZJI W CODZIENNYM ŻYCIU PISZE JOANNA ZARZYCKA 
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Według statystyk ok. 12 % społeczeństwa to osoby niepełno-

sprawne. Osoby niepełnosprawne uznaje się z grupę osób 

marginalizowanych i wykluczonych społecznie. Jak więc prze-

prowadzić inkluzję społeczną pięciu i pół miliona osób do 

społeczeństwa? Czy jest to realne? Czy rzeczywiście potrzeb-

ne? Moim zdaniem: Nie!    

Faktem pozostaje, że osoby niepełnosprawne nie stanowią 

grupy jednorodnej, dlatego wszelkie uogólnienia są bezzasad-

ne. Nie jest koniecznym przywrócenie do społeczeństwa tak 

ogromnej ilości osób, gdyż obok tych, którzy mają trudności 

w codziennym życiu i wymagają wsparcia oraz pomocy, są i ci, 

którzy funkcjonują bardzo dobrze, wręcz ponad przeciętnie. 

Każdy z nas ich zna, więc z łatwością odpowie na pytanie… 

Czy Natalia Partyka, osoba 

niepełnosprawna, repre-

zentantka Polski na Igrzy-

s k a c h  O l i m p i j s k i c h 

w Pekinie, Londynie i Rio 

de Janeiro oraz cztero-

krotna mistrzyni paraolimpijska wymaga inkluzji społecznej? 

Czy Marek Plura, osoba niepełnosprawna, działacz społeczny 

i  polityk, deputowany do Parlamentu Europejskiego, poseł na 

sejm RP wymaga inkluzji społecznej? 

Czy Jan Mela, osoba niepełnosprawna, podróżnik i zdobywca 

dwóch biegunów wymaga inkluzji społecznej?  

Joanna Zarzycka, z wykształce-

nia politolog i pedagog specjal-

ny, absolwentka Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach. Zawo-

dowo i społecznie związana 

z działalnością na rzecz osób 

niepełnosprawnych w Katowi-

cach. Szczególnie zaangażowana 

w działania mające na celu reha-

bilitację zawodową i społeczną 

osób niepełnosprawnych, propa-

guje i wdraża w Polsce ideę asy-

stenta osoby niepełnosprawnej 

i trenera pracy wspomaganej. 

Prezes Stowarzyszenia FAON 

w Katowicach.  



CZY WIESZ, ŻE... 

w 2015 roku powstał Społeczny Raport 

Alternatywny z realizacji Konwencji 

o prawach osób z niepełnosprawno-

ściami w Polsce?  

Fundacja KSK , inicjator przedsięwzię-

cia, wraz z szerokim gronem specjali-

stów— przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, przeanalizowali za-

gadnienia Konwencji pod kątem ich 

wdrożenia do polskiej codzienności.  

W trakcie przygotowania Raportu 

odbyło się 12 spotkań rady projektu,  

10 paneli eksperckich, 5 spotkań kon-

sultacyjnych (Łódź, Warszawa, Gdynia, 

Wrocław, Kraków) oraz konferencja 

podsumowująca. Raport jest dostępny 

na stronie www.konwencja.org 

Raport powstał w języku polskim 

i został przetłumaczony na język an-

gielski oraz polski język migowy. Zo-

stała przygotowana także wersja 

w tekście łatwym do czytania.  

 

TWOIM ZDANIEM... 

Przygotowanie tekstów i redakcja: Ewa Dudkiewicz 

Skład i druk: Agencja Reklamowa REMAR 

Kwartalnik FORUM 

powstaje w ramach 

międzynarodowego projektu 

Śląskiego Forum Organizacji 

pozarządowych KAFOS oraz 

Lebenszentrum Königsborn 

z miejscowości Unna 

w Północnej Nadrenii-

Westafalii (Niemcy). 

 

 

Projekt pod nazwą „Budowa 

forum Inkluzji 

w województwie śląskim” jest 

finansowany ze środków Akcji 

Człowiek.  

 

 

 

 

Inkluzja – to możliwość nieograniczonego udziału wszystkich ludzi w społeczeń-
stwie, bez względu na ich możliwości i ograniczenia, pochodzenie, religię, wiek...  

Andrea Büngeler, Wiceprezes Związku Parytetowego Nadrenii Północnej-Westfalii  

Szanowni Państwo, 

Kwartalnik FORUM został utworzony, aby promować ideę inkluzji oraz 

upowszechniać ciekawe przykłady działań w tym obszarze na terenie wo-

jewództwa śląskiego. 

Zapraszamy do dzielenia się swoimi przemyśleniami, uwagami i sugestia-

mi. Państwa teksty możemy zamieścić w rubryce TWOIM ZDANIEM lub 

LOKALNIE DZIAŁAMY WZORCOWO, gdyby zechcieli Państwo przybli-

żyć własne dokonania i doświadczenia w temacie wdrażania inkluzji. 

Możecie Państwo  skontaktować się z nami listownie: 

Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS 

ul. Warszawska 6/201 

Katowice (z dopiskiem na kopercie Redakcja FORUM) 

Mailowo: 

e.dudkiewicz@gmail.com  

(z dopiskiem w tytule dopisać Redakcja FORUM) 

Telefonicznie: 501-351-032 

W tym miejscu będziemy publikować  Państwa głosy w dyskusji związa-

nej z procesem wdrażania inkluzji w województwie śląskim.  

W bieżącym numerze zaprezentujemy fragment Społecznego Raportu 

Alternatywnego (patrz ramka obok) dotyczący podnoszenia świadomości 

w zakresie inkluzji: „Działania podejmowane na rzecz świadomości naj-

bliższego otoczenia, w tym rodziny (…) przedsięwzięcia mające na celu 

podnoszenie świadomości społeczeństwa realizowane są w znakomitej 

większości także przez organizacje pozarządowe z wykorzystaniem środ-

ków publicznych (PFRON, samorząd). Większość inicjatyw to działania 

promujące twórczość osób z niepełnosprawnościami, dokonania sporto-

we lub przekaz ukazujący „niezwykłe” dokonania osób z niepełnospraw-

nościami. Takie podejście jest raczej sprzeczne z ideą Konwencji, kładą-

cej nacisk na promowanie praw i godności, zwalczania stereotypów czy 

zdolności do pracy. Podejmowane inicjatywy powielają funkcjonujące 

stereotypy, szufladkujące osoby z niepełnosprawnościami jako nieaktyw-

ne społecznie i zawodowo. Działania te nie mają charakteru włączającego 

w społeczeństwo (…). Zbyt mało działań podejmuje tematy równopraw-

nego funkcjonowania społecznego i zawodowego,  poszanowania praw 

i obowiązków. Niemniej takie inicjatywy podejmowane są coraz częściej. 

Przywołać można działania podejmowane w 2013 roku przez partnerów: 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, ngo-sy i samorządy lokalne”. 


