Biuletyn Informacyjny Trakt

Miesięcznik Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”
Rok V
Nr 10(53)/09

Publikacja dofinansowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

REDAKTOR NACZELNY:  
Bogusław Witek
 
KOLEGIUM REDAKCYJNE: 
przewodniczący - Czesław Ślusarczyk  
członkowie - Katarzyna Link, Tadeusz Majewski, Hanna Pasterny, Anna Wietecha, Jacek Zadrożny  
  
Adres Fundacji „Trakt" i redakcji „BIT” do korespondencji:  
ul. Krańcowa 23 m. 23, 02-493 Warszawa  
tel.: 0-22 576-18-79
www.trakt.org.pl  

Redaktor naczelny:
e-mail: bogdanwitek@wp.pl  
tel.: 0-693-467-622 


Spis treści:

1. W kilku słowach
2. Jerzy Ogonowski – Ze sztambucha Starego Komucha, czyli o psie, który chodził na koncerty
3. Joanna Wenek – Toruń - miejsce magiczne, czyli słów kilka o mieście pierników, gwiazd i żab
4. Sylwester Piekarski – E-kiosk, nowy, przyjazny serwis z prasą
5. Monika Zarczuk – Wolontariat Europejski
6. Bogusław Witek – Niewdzięczny klient, czyli niewidomy w sanatorium
7. Józef Mendruń – O "projektobraniu" z innej strony
8. Tadeusz Majewski – Zatrudnienie wspomagane osób niewidomych
9. ROZMAITOŚCI
1/ Kącik bibliofila
	2/ Porady komputerowe
	3/ Warsztaty z audiodeskrypcji dla pracowników kultury
	4/ Muzeum Tyflologiczne – jeszcze dziś w Twoim domu!
10. Zasady prenumeraty

powrót do spisu treści

1. W kilku słowach

Czas płynie nieubłaganie i oto w naszym „Biuletynie” zrobiło się jesiennie i nostalgicznie. Nastał czas wspomnień i opowieści z letnich wojaży, a co niecierpliwsi planują już następne. Wychodzi więc na to, że pobyty w różnych miejscach czasu i przestrzeni będą wiodącym tematem niniejszego wydania. Jeden z wędrowców tak nagle zniknął ze szpalt naszego miesięcznika, że zaczęliśmy się już niepokoić o jego zdrowie, daremnie zaglądając do  „komuchowskiego sztambucha” w poszukiwaniu nowych notatek. W artykule ze swego stałego cyklu, Jerzy Ogonowski tym razem pisze o swoim psie przewodniku, który niedawno został gwiazdą 64. Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach Zdroju. Tekst bardzo pokrzepiający szczególnie dla właścicieli czworonogów, miejscami – jak zwykle u tego autora – nieco przewrotny i kontrowersyjny.
	Czy sprawny wzrok jest niezbędny podczas podróży krajoznawczych? Są ludzie, którzy patrząc na otwory strzelnicze – widzą tylko dziury w murze, a na mury warowni – tylko konstrukcję z kamieni lub cegieł. Są jednak i tacy, którym wydaje się, że słyszą odgłosy dziejów utrwalone w kamieniu, dźwięki trąb przemieszane z łoskotem końskich kopyt, huk armat i gwar dawnych rozmów na rynku, echo niegdysiejszego życia, które minęło, lecz pozostaje obecne w pamięci starych murów. Joanna Wenek jest osobą widzącą, obdarzoną wrażliwością i wyobraźnią pozwalającą poznawać rzeczywistość nie tylko zmysłami, ale także oczyma duszy. Uczy nas, jak chłonąć niepowtarzalny klimat i urok miejsca, w którym się znajdujemy. Gorąco zapraszam do odbycia magicznego spaceru z panią Joanną po toruńskiej Starówce podczas lektury pierwszego odcinka nowego cyklu: „Podróże słowem malowane”.
	W ubiegłym miesiącu pisałem ogólnie o wolontariacie, wskazując na jedną z jego atrakcyjnych cech, jaką jest możliwość wyjazdu zagranicznego. Jest to jak najbardziej temat aktualny i „do wzięcia” także przez osoby niewidome! Jeśli więc, Szanowny Czytelniku, nie masz jeszcze 30 lat oraz pomysłu na życie, zachęcam do uważnego zapoznania się z artykułem Moniki Zarczuk pt. „Wolontariat Europejski”, który jest doskonałą instrukcją „krok po kroku”, jak zostać wolontariuszem w jednym z krajów Europy. Po powrocie czekamy, rzecz jasna, na relację!
	Natomiast tych z Państwa, którzy wyrośli z dresów i tenisówek, wkraczając w wiek „korzonków” i leczniczych maści, zapraszam za to do odwiedzin w sanatorium. Skąd się wziął zwyczaj wyjazdów „do wód” oraz jakie niespodzianki czyhają tam na osoby niewidome i słabowidzące, przeczytają Państwo w moim – jak zwykle bardzo subiektywnym – artykule: „Niewdzięczny klient, czyli niewidomy w sanatorium”. Z uwagi na swą objętość, został on podzielony na dwie części. Jeśli mają Państwo własne doświadczenia z pobytu w sanatoriach, czekamy na listy!
	Po tych wszystkich podróżach dobrze jest zrobić sobie w domu mały przegląd prasy. Nie trzeba nikogo przekonywać, że ułatwienie dostępu do czasopism dla osób niewidomych i słabowidzących nie ma polegać jedynie na dostarczeniu im prasy środowiskowej, lecz na dostępie do dowolnie wybranych tytułów, jakie ukazują się na rynku. Do niedawna bez pomocy lektora było to zupełnie niemożliwe. Obecnie dzięki komputerom osobistym z syntezatorem mowy i skanerom dokonał się w tej materii pewien postęp, jednak samodzielna obróbka stron kolorowych czy nawet czarnodrukowych gazet jest nadal bardzo pracochłonna. Na uwagę i uznanie zasługuje więc inicjatywa powołania tzw. e-Kiosku, w którym za pośrednictwem Internetu niewidomi będą mogli zaopatrywać się w wybrane przez siebie tytuły prasowe dostępne w formie plików tekstowych. O tym niezwykle „trafionym” przedsięwzięciu, którego inicjatorem i współtwórcą jest Fundacja „Trakt”, przeczytają Państwo w materiale przygotowanym przez Sylwestra Piekarskiego.
	Na wstępie publikowanego latem artykułu pt. „Czas projektobrania” zapowiadałem, że jest to początek dyskusji na ważny temat, jakim jest sposób finansowania działalności rehabilitacyjnej w naszym kraju. Do dyskusji wracamy w niniejszym wydaniu. Czy doprowadzi ona do konstruktywnych propozycji zmian, o tym będzie się można przekonać w artykule Józefa Mendrunia – „O >projektobraniu< z innej strony”. 	
Na koniec polecam Państwa uwadze tekst Tadeusza Majewskiego kontynuujący rozważanie problematyki zatrudniania niewidomych. Tym razem autor zajmuje się instytucją „asystenta pracy”, którego zadaniem jest pomoc osobie niewidomej w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia. Warto zobaczyć, jak tego rodzaju forma wspomagania funkcjonuje w Austrii i Holandii.

Zapraszam do lektury! 
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2. Jerzy Ogonowski – Ze sztambucha starego komucha – 

Wspomnienia z teraźniejszości, czyli o psie, który chodził na koncerty

	Przetoczyła się przez nasze dyskusyjne listy oraz przez niektóre, niezbyt oficjalne w środowisku niewidomych i słabowidzących, czasopisma  dyskusja o tym, jak należy traktować psa przewodnika, jak zbierać psie odchody „na brajla”, zwłaszcza, gdy pies cierpi na rozstrój żołądka, czy pies może chodzić po sklepie, a jeśli tak, to może lepiej nie, czy szczekanie psa może na tyle deprymować niewidomego, że lepiej zakazać psom tego niecnego procederu itd., itp. Ostatecznie doczekaliśmy się ustawy, która zezwala psom chodzić, gdzie im się podoba, byle tylko niewidomy zwierzę to prowadził. Tyle tytułem wstępu, a teraz do rzeczy, bo rzecz jest warta karmy!
W tym roku postanowiłem w końcu definitywnie zrealizować swoje długoletnie marzenie i wziąć udział w Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach, jako słuchacz oczywiście, bo bogowie nie uczynili mnie artystą, chociaż u zarania mego życia były takie przypuszczenia. Stwierdziłem, że realizację tego zamierzenia w znaczny sposób ułatwi mi moja Diana, doświadczenie bowiem wykazało już wcześniej, że tresura przy muzyce i pobyt w boksach przy akompaniamencie muzyki klasycznej przyniosły konkretne rezultaty. Aby nie straszyć organizatorów festiwalu, najpierw zamówiłem karnet, ustaliłem z przyjaciółmi, gdzie będę mógł mieszkać, a kiedy już wszystko zostało zaklepane, podałem na deser fakt, że będę na koncertach przebywał z moim psem przewodnikiem i jestem zainteresowany takim miejscem, które daje nieco luzu, niechby było nawet w kącie, przy koszu na śmieci. Po stosunkowo krótkiej rozmowie z kierownikiem artystycznym oraz po jednym dniu oczekiwania otrzymałem zdumiewająco proste rozwiązanie, a jednocześnie niezwykle przychylną odpowiedź: ustalono, że będę  miał dodatkowe krzesło wystające poza rząd, co stwarzało mojej suczce możliwość leżenia podczas koncertu. Krzesło to było ustawione przy drzwiach – to na wypadek, gdyby pies zaczął niespodziewanie zachowywać się tak, że musiałbym opuścić salę. Jednocześnie ustalono, że będę wchodził z pieskiem na końcu, w asyście hostessy lub ochrony, żeby pies przypadkiem nie został nadepnięty lub podrażniony. Natomiast wychodzić mam – w takim samym towarzystwie – jako pierwszy, z tych samych powodów. Najważniejszy w tym był fakt, że, jak wynikło z rozmów, nikt tam o żadnej ustawie o psach przewodnikach nie słyszał, po prostu odpowiedzialni ludzie podeszli do sprawy ze zrozumieniem i sercem.
Diana już bywała na koncertach, a jeszcze częściej na konferencjach i różnych spotkaniach ze względu na wykonywany przeze mnie zawód tłumacza przysięgłego. Ale przyznać muszę, że pewną tremę miałem i ja. Bo to nie miał być przecież krótki koncert, lecz po dwa dziennie, trwające ponad dwie godziny każdy. A jak wiadomo, ludzie reagują dość różnie na zwierzęta, a zwierzęta rozmaicie reagują na tych różnych ludzi i na ich reakcje. Ale już po pierwszym koncercie dawały się słyszeć komentarze, iż dotychczas nikt nie widział tak zasłuchanego w muzykę psa. Jak już wcześniej pisałem w innych miejscach, Diana reaguje ostrym szczekaniem na oklaski, ale znalazłem sposób, aby to poskromić i dawała głos tylko przy wychodzeniu z sali. Ten fakt z kolei bardzo cieszył słuchaczy koncertów, którzy traktowali to jako „wyrażanie swojej psiej aprobaty” wobec wysłuchanych utworów. Toteż gdy jednego razu z jakiegoś powodu nie zasygnalizowała szczekaniem, że wychodzimy, dał się słyszeć ogólny szmer zawodu, a następnie poszczególni ludzie dopytywali się, czy ten brak sygnału może oznaczać, iż występ pieskowi się nie podobał?
Diana była pupilkiem wszystkich uczestników festiwalu. A ponieważ wszyscy ją lubili, to razu jednego po koncercie podbiegła do pianisty Gawryluka, który akurat udzielał wywiadu radiowego, co wzbudziło ogólną wesołość, podobnie jak epizod, kiedy po wyjściu z sali koncertowej, widząc otwarty samochód prof. Palecznego, wskoczyła do środka, uznawszy, że najwidoczniej to po nas przyjechał profesor. Ostatecznie znalazła się na zdjęciu w biuletynie festiwalowym, a ponadto przy transmisjach radiowych na dwójce można było usłyszeć od komentatorów liczne wzmianki o muzykalnym psie. Wszystko zaś miało charakter niezwykle przyjazny, żadnych fobii, żadnych świętych oburzeń, że kto to widział, tutaj pies, w dodatku może zaszczeka albo – nie daj Boże – zacznie wodę chłeptać!
Ale nie koniec na tym! Nie tylko bowiem ze strony organizatorów i uczestników festiwalu, ale w całym uzdrowisku spotykały mnie same miłe zaskoczenia. Był upał, toteż w każdej restauracji, gdzie się stołowałem, zawsze dopytywano się, czy zanim przystąpię do konsumpcji, nie należałoby podać pieskowi wody, a może coś do zjedzenia i czy przy tym stoliku jest mu wygodnie, proponując miejsce bardziej ocienione lub na większej przestrzeni. Dosłownie, ani razu nie spotkałem się w żadnym miejscu publicznym z jakąś niechęcią czy nieprzyjaznym traktowaniem. I co więcej, nie natknąłem się nigdy na problem, dlaczego nie sprzątam psich odchodów, chociaż takowe być musiały na trawie. A trzeba w tym miejscu podkreślić, że uzdrowisko Duszniki jest po stokroć czystsze od naszych wielkich – pożal się Boże – metropolii. 
Teraz, zamiast zakończenia, kilka pytań, chyba retorycznych. Czy lepiej jest tworzyć ustawy, które mało kto zna i które nie są obwarowane żadnymi sankcjami, czy też kreować wokół siebie, swojej ślepoty, psa przewodnika i temu podobnych sytuacji przychylną, przyjazną atmosferę, bez roszczeń, domagań się i żądań? Czy potrzebne są ustawy na każdą okoliczność, jeśli ludzkiemu życiu towarzyszy wrażliwość, wiedza i zrozumienie problemów drugiego człowieka? Czy może jest tak, że aby nas postrzegano, rozumiano i pomagano nam, musimy po prostu być wszędzie tam, gdzie inni bywają?
I pytanie najważniejsze: dlaczego jedni miewają ciągle jakieś kłopoty, jak nie z psem, to z kotem, a inni ich nie mają i napotykają na ogólną życzliwość?
Rozważać (przed zaśnięciem) warianty odpowiedzi na te pytania, radzi –
                                                                                           
                                                                           Wasz Stary Komuch 

           
powrót do spisu treści

3. Joanna Wenek – Z cyklu: „Podróże słowem malowane” – Toruń, miejsce magiczne, czyli słów kilka o mieście pierników, gwiazd i żab

Wejście do miasta

Toruń to z pozoru miasto, jakich w Polsce wiele. Prawdziwa magia miejsca, jego urok i niepowtarzalny klimat (czyli to, co z łacińska nazywane jest genius loci) zaczyna się dopiero wtedy, gdy miniemy ruchliwe wielkomiejskie arterie i zaczniemy poruszać się nie po obrzeżach, a w samym sercu miasta.
 	Aby poznać tajemnice Torunia, musimy trafić do jego najstarszej części – tej pamiętającej czasy Krzyżaków, Kopernika i pierwszych kupców na rynku. Tam, w świadomości przybysza z zewnątrz, zaczyna ukazywać się zupełnie inny świat miasta sprzed wielu wieków, które w sobie tylko wiadomy sposób wciąż istnieje realnie. Tylko tam, pośród starych murów, pachnących gotycką przeszłością, czas jakby się zatrzymał i trwa niezależnie od kolejnych epok i okoliczności. A wszystko to po to, by można było poznać jego  prawdziwy smak.

Przestrzeń pełna gwiazd 

„Miasto stoi nad wodą, gładką jak pamięć lustra” – ten metaforyczny cytat autorstwa Zbigniewa Herberta zdobi dumnie ściany jednego z domów przy ulicy Podmurnej. Ta osobliwie ujęta myśl, zdaje się sugerować, że Toruń niczym zwierciadło kryje w sobie głęboką pamięć o przeszłości. Symbolizować ją może Wisła płynąca szeroko i rozlewnie wokół murów miasta. Poprzecinana  kilkoma mostami, przypominającymi żeliwne bramy tryumfalne, stanowi nieodłączną część toruńskiego pejzażu. Jest rzeką krajobrazu, żeglugi i płynącego czasu.
To niezwykłe i paradoksalne poczucie zatrzymania i płynięcia czasu jest zresztą jednym z ciekawszych doznań, jakie można przeżyć w Toruniu. 
Gdyby przez moment skupić się nad dawnym  planem  miasta zamieszczonym pod  Herbertowską metaforą na tym samym  murze i gdyby dałoby się dotknąć palcami wytyczonych przez mury obrzeży toruńskiej Starówki – szybko wyszłaby na  jaw  kolejna tajemnica: Stare Miasto ma kształt gwiazdy. To dość niezwykłe, jeżeli zauważymy, że chodzi tu o miasto jednego z najwybitniejszych w dziejach ludzkości badacza gwiazd. Toruń jest wszak  miejscem urodzenia Kopernika, a jego kameralne muzeum  ze skromnymi pamiątkami po nim wciąż istnieje w jednej ze staromiejskich kamienic. 
Ta wspomniana gwiaździstość przestrzeni wytyczona jest przez układ dawnych murów, fortyfikacji, miejskich blanków i wieżyczek strzelniczych służących ongiś do obrony miasta. Wyrazistość granic pociąga za sobą wyrazistość samej przestrzeni. A to z kolei sprawia, że w obrębie Starego Torunia nie sposób się zgubić. Wszystkie ulice i uliczki prowadzą w magiczny sposób w te miejsca, w których akurat chcemy być. Najlepiej oczywiście przekonać się o tym samemu i sprawdzić – że gdziekolwiek się pójdzie – i tak prędzej czy później wyjdziemy na rynek, na deptak, na ulubiony zaułek miasta.

Ptasie zakątki

Do jednego z takich zaułków trafiłam  jednak dość niespodziewanie. Zwabiły mnie osobliwe odgłosy wydobywające się zza starej drewnianej bramy, przypominające trochę kakofoniczną muzykę a trochę świergot. Zaintrygowana pchnęłam skrzydło drzwi. I wtedy okazało się, że stoję na wewnętrznym  podwórku  oblepionym  ze  wszystkich możliwych stron jaskółczymi gniazdami. Co ciekawe – jaskółki nie bały się mnie wcale, nie wszczęły alarmu, ale śmiało przelatywały mi nad głową, nieprzerwanie łowiąc w powietrzu owady, aby nakarmić nimi świergolące w glinianych kolebkach  młode. Nie przestraszał ich nawet łakomy bury kot, siedzący chytrze  na jednym z okien i czyhający na dogodną okazję do swoich łowów.
Na to podwórko zdarzyło mi się  jeszcze zaglądać kilkakrotnie. I sądząc po wigorze i nieustannym śmiganiu w powietrzu jaskółek ubranych w czarne fraki, kocie plany za każdym razem musiały spalić na panewce.
Ciekawa przygoda z ptakami zdarzyła mi się jeszcze o poranku, kiedy chodząc po uśpionej Starówce, natknęłam się na potężne stado gołębi wylegujące się wprost na rozgrzanym słońcem kamiennym bruku. Gołębie były różne – od pospolitych szarosrebrnych, przez rasowe białe i brązowe, aż po mieszańce, będące chyba połączeniem wszystkich gołębich sfer. One również nie zwracały na mnie uwagi. Brodziłam w tym morzu ptaków niczym w ogromnym pierzastym kobiercu. Trwało to dość długo, dopóki w pobliżu nie pojawili się ludzie. Wówczas całe stado zerwało się z głośnym łopotem i porozsiadało się na murach pobliskich kamienic.

Osobliwości  Starego Rynku

Oczywiście jest też Toruń bardziej reprezentacyjny, ukryty nie w starych bramach i podwórzach, ale będący na wyciągnięcie ręki. Takimi miejscami były dla mnie Stary i Nowy Rynek – każdy w swoim rodzaju. Dlatego każdemu z nich warto poświęcić kilka osobnych spostrzeżeń.
Stary Rynek – ogromna kwadratowa przestrzeń – wydaje się nieco przytłoczony przez gigantyczny gotycki ratusz. Ratusz ten – mimo swojej strzelistości – zajmuje centralną część placu i poniekąd dzieli go na różne strefy i klimaty. I tak oto w jednej z nich znajdziemy najróżniejsze knajpki i kawiarenki z miejscowymi specjałami. Wśród nich – różnych smaków naleśniki  wielkie jak chusta i pierogi – ogromne jak pięść Tytana dźwigającego nieopodal na rogu kamienicy wielką kulę ziemską z napisem  Apteka. W innej strefie starego rynku napotkać można jeden z najpiękniejszych pomników Kopernika, który skupionym  gestem zdaje się wstrzymywać dotychczasowy bieg planet, by w chwilę potem poruszyć na nowo wszechświat. Ale są też i inne pomniki. Może mniej monumentalne, ale budzące tęsknotę za przeszłością. 
Oto bowiem – symetrycznie do pomnika Kopernika – na drugim rogu ratusza znajduje się Fontanna Flisaka. Pośrodku niej, na niewielkim gładkim cokole, młodzieniec o poczciwej twarzy we flisackim kapeluszu wymachuje smyczkiem od skrzypiec nad gromadą żab, które obsiadły licznie całą krawędź fontanny. Stara toruńska legenda głosi, że muzyka prostego flisaka pozwoliła w szybki sposób uwolnić miasto nękane plagą żab. Odtąd flisak gra żabom na rynku, a one – dumne, złote i wyślizgane w swych kościstych kształtach – stały się symbolem szczęścia. Każdy bowiem, kto przyjedzie do Torunia, powinien pogłaskać po grzbiecie złotą żabę z fontanny i każdy może sobie podobną żabę kupić na pamiątkę. A jest to pamiątka nie byle jaka, zważywszy, że toruńskie żaby mają ponoć specjalną moc rozmnażania pieniędzy. Kupiłam więc żabę i już czuję się bogatsza – o całe niebo wrażeń.
W innym rogu rynku przysiadł skromnie mały piesek Filuś, z melonikiem w zębach, pilnujący też staromodnej parasolki opartej o pobliską latarnię. Tak wygląda pomnik poświęcony ilustratorowi i twórcy postaci Profesora Filutka, Zbigniewowi Lengrenowi. Sam Profesor Filutek ujawnia się jednak dopiero po zmroku, kiedy na pobliskiej uliczce zapalają się wszystkie latarnie. Na jednej z nich, w postaci jasnego neonu, z rurek cienkich jak kreska Zbigniewa Lengrena, pojawia się świetlista postać Profesora w meloniku i z parasolką (a więc Filuś pilnuje ich skutecznie!). Od tego momentu Filutek z pełną dystynkcją patronuje nocnemu życiu miasta.
U wylotu innej uliczki, pełnej zapachu pierników, pamiętającej gwar starego grodu, pokornie stoi mały kupiecki osiołek w uprzęży, gotowy do pociągnięcia wózka pełnego towaru. To oczywiście kolejny z nietypowych pomników Torunia – tych na dosłowne wyciągnięcie ręki. Bo rzeczywiście – żaby siedzące na nenufarowych liściach fontanny są mokre i śliskie od dotknięcia rąk turystów wierzących w ich miejscową magię. Psi łepek Filusia nosi ślady licznych „pogłaskań” pełnych sympatii, a krępy osiołek u wylotu uliczki aż lśni od klepania, gładzenia i pociągania go za uszy. 
Trzeba jednak przyznać, że wszystkie pomnikowe zwierzęta znoszą te nadmiary pieszczot z iście anielską cierpliwością, bo Toruń to także Magiczne Miasto pełne Aniołów. Ale to już zupełnie osobna historia.

Anielski zaułek

Wspomniane anioły (bo warto poświęcić im tu choćby maleńką wzmiankę) znaleźć można na jednej z uliczek pomiędzy Starym a Nowym  Rynkiem. Siedzą w okiennych wnękach toruńskiej Biblioteki dla Niewidomych i zwracają uwagę zarówno na siebie, jak i na sam budynek. Niestety, nie można ich dotknąć, ponieważ są umieszczone zbyt wysoko. Ale warto wiedzieć, że tam są i patronują w swym zaczytaniu (tak, tak – te okienne aniołki zawzięcie czytają!) tak ważnej i potrzebnej placówce. Sam pomysł zresztą wydaje się wspaniały, zważywszy , że można go potraktować tak: kto czyta – wznosi się ponad przeciętnych ludzi. I tak też można widzieć zarówno ideę tej niekonwencjonalnej biblioteki, jak również patronujące jej ceramiczne figurki z anielskimi skrzydłami.

Uroki Nowego Rynku

Tymczasem, po chwilowym oddechu w owej bibliotece, w szumie anielskich piór, warto przejść się spacerkiem na Nowy Rynek. Mieści się on zaledwie parę ulic dalej i można do niego trafić zarówno idąc bocznymi drogami Starówki, jak i podążając zawsze ludną i gwarną ulicą Szeroką. Nowy Rynek w Toruniu to miejsce, do którego mam osobiście największy sentyment. Spośród wszystkich miejsc poznanych w obrębie miasta to tam najbardziej lubiłam spędzać czas. Urzekła mnie kameralność tego niewielkiego placu z równie niewielkim ratuszem pośrodku. W jednym z jego rogów znajdował się kolejny nietypowy pomnik. Był nim prosty żeliwny wózek, wypełniony po brzegi różnymi rzeczami. Stał na płaskiej platformie z napisem głoszącym zwięźle , że w tym oto miejscu w roku 1964 reżyser Jerzy Hoffman nakręcił swój słynny film Prawo i pięść. Sam wózek w zamierzeniu miał przypominać klimat powrotu na Ziemie Odzyskane. Jakie było moje zdumienie, gdy przypadkiem okazało się, że wózek potrafi wygrywać piękne kuranty! Ukryte w żeliwnej platformie dzwonki – z zegarmistrzowską dokładnością i bez cienia fałszu – o każdej pełnej godzinie wygrywały piękną melancholijną balladę Nim wstanie świt... pochodzącą ze wspomnianego filmu. Niestety, po gwałtownej ulewie kurantowe dzwonki  całkiem zamilkły i już nigdy potem nie zdarzyło mi się usłyszeć ich muzyki. Wielka szkoda, bo brzmiały one niczym kolejne czary w obrębie Starego Miasta.

Magia nazw

Na szczęście magicznych miejsc w Toruniu jest i tak na tyle dużo, że nie trzeba ich powoływać do istnienia dźwiękiem melodyjnych kurantów. Dość wspomnieć niektóre nazwy, aby w pełni poczuć niezwykłość miejsc z nimi związanych. Oto one: Gospoda pod Błękitnym Fartuchem, Dwór Artusa, Cafe Fajka, Kamienica pod Gwiazdą, Zaułek Prosowy, Karczma w Starym Spichrzu – i jeszcze wiele, wiele innych. Wszystkie one za to tworzą swoistą mapę mentalną miasta. Bo przecież – tak naprawdę – Torunia nie trzeba koniecznie widzieć. Wystarczy poczuć go w sobie, a potem długo nosić jego własny obraz pod powiekami. Wszelkie prawdziwe poznanie, o którym wspominałam na początku moich rozważań, powinno się bowiem odbywać na zupełnie innym poziomie. Warto i trzeba poznawać sercem, dotykiem, zapachem... Dopiero wtedy dostrzec można ten jedyny i niepowtarzalny urok miejsca, jego smak, jego specyfikę, blaski i cienie codzienności.

Mój  własny Toruń

Z Torunia wyjeżdżałam w poczuciu, że zostawiam na mapie Polski kolejną oswojoną dla siebie przestrzeń. To miejsce, do którego umiem teraz przenosić się myślami w sposób szybszy od wszelkich dostępnych mi środków transportu. Wystarczy zamknąć oczy, a już przyfruwają do mnie smukłoczarne jaskółki, gruchają ufnie gołębie i grają kuranty na małym rynku. A kiedy wsłucham się głębiej w mój własny Toruń, zdaje mi się jeszcze, że słyszę skrzypcową muzykę flisaka i pośpieszne klapanie podążających za nim żab. Gotycki ratusz niezmiennie strzela wieżyczkami w niebo, a Kopernik gestem uniesionej dłoni mówi mi, że zawsze warto wracać do miejsc, gdzie zatrzymało się w swym biegu nie tylko Słońce, ale i czas.
Mój czas – czekający na mnie w ciepłych murach kamienic, zaklęty w kamienne bruki małych uliczek, uczepiony jaskółczych gniazd – kiedyś go tam odnajdę, wiem. I życzę tego samego każdemu, kto odkryje Toruń dla siebie w podobny sposób. To nic trudnego. Wystarczy tylko chcieć.

powrót do spisu treści

4. Sylwester Piekarski –  E-Kiosk – nowy, przyjazny serwis z prasą

Przeglądając rynek prasy wydawanej alfabetem brajla albo w postaci nagrań audio, znajdziemy głównie publikacje dotyczące środowiska osób niewidomych i słabowidzących. Rzadko środowiskowe czasopisma dokonują przedruku artykułów ukazujących się w prasie czarnodrukowej. Jeżeli nawet przedruk taki jest dokonywany, to są to pojedyncze artykuły wybrane z wielu czasopism przez redaktorów tworzących prasę dla niewidomych. Osoba niewidoma, która chciałaby się zapoznać z czasopismem wydawanym na rynku masowym, musi samodzielnie takie czasopismo przetworzyć. Obecny rozwój technologii cyfrowych i tak uniezależnił tę grupę osób od lektorów. Teraz mogą one samodzielnie skanować czasopisma i odczytywać je przy pomocy programów odczytu ekranu i syntezatorów mowy albo urządzeń brajlowskich. 
Kiedyś było znacznie trudniej, ponieważ nie było komputerów, tak więc każdy, kto chciał czytać prasę czarnodrukową, musiał prosić osoby widzące albo o przeczytanie wybranych artykułów, albo o nagranie ich na taśmie magnetofonowej. W pierwszym przypadku wymagało to synchronizacji czasu słuchacza i lektora, zaś w drugim dostarczenia przez słuchacza lektorowi kaset i ewentualnie magnetofonu, o ile osoba nagrywająca takiego urządzenia nie posiadała. Z opowiadań wiem, że często lektorzy bez konsultacji z niewidomym słuchaczem dokonywali selekcji czytanego materiału według własnych upodobań. Nie znaczy to jednak, że pomimo rozwoju technik komputerowych, a głównie programów do optycznego rozpoznawania znaków, czytanie prasy czarnodrukowej przez osoby niewidome jest dzisiaj łatwiejsze. Owszem – zastosowanie nowych technik komputerowych eliminuje w procesie czytania potrzebę angażowania osób postronnych, ale umożliwia też wydawcom czasopism tworzenie publikacji bardziej złożonych graficznie. Zmienia się też rola prasy; w obecnych czasach cywilizacji obrazkowej prasę taką bardziej się przegląda, aniżeli czyta. Stąd też na stronach czasopism sporo różnego rodzaju rysunków, zdjęć i reklam, które utrudniają programom rozpoznającym prawidłowe ułożenie tekstu zeskanowanego artykułu. Osoba niewidoma, chcąca zapoznać się z jakimś artykułem, musi go zeskanować. Niestety, ze względu na dość skomplikowany układ graficzny tekst taki często jest bardzo źle rozpoznawany. Pomimo prawidłowego rozpoznania znaków, program rozpoznający nie radzi sobie z układem tekstu i często miesza treść artykułu z innymi wstawkami tekstowymi, np. przypisami na marginesach, podpisami pod zdjęciem itp. Występujące w tekście dodatkowo reklamy sprawiają, że często ich treść miesza się z zawartością artykułów, co powoduje, że czasopismo takie jest mało czytelne. Poza tym trudno w takim czasopiśmie szybko przemieszczać się pomiędzy artykułami, co jest ważną rzeczą przy przeglądaniu prasy, bo nie zawsze czasopismo czytamy od przysłowiowej deski do deski. 
Sprawa dostępu do czarnodrukowych czasopism przez osoby niewidome byłaby rozwiązana, gdyby wydawcy zgodzili się udostępniać wydawane przez siebie czasopisma na potrzeby tej grupy osób w formacie cyfrowym dostępnym dla programów odczytu ekranu. Niestety, zdarza się to zbyt rzadko. Redakcje bowiem  nie zawsze są zainteresowane tego typu działalnością.  Obecnie wprawdzie dynamicznie rozwijają się e-gazety, ale chcąc taką publikację czytać, trzeba użyć odpowiedniej przeglądarki, która bardzo kiepsko współpracuje z programem odczytu ekranu. Na dodatek udostępniane w ten sposób czasopisma są w formacie graficznym i nie mogą być odczytywane przez Screenreadery. Formatu tego nie da się także rozpoznać przy użyciu programów do optycznego rozpoznawania tekstu. W ten sposób, pomimo rozwoju technologii, osoby niewidome i tak nie mogą z jej dobrodziejstwa skorzystać i nadal są wykluczone. W takiej sytuacji jedynym sensownym rozwiązaniem wydaje się stworzenie specjalnego serwisu udostępniającego osobom niewidomym prasę z rynku masowego w formacie, który będzie przez ich oprogramowanie odczytywany. 
Od kilkunastu lat były podejmowane próby udostępniania w ten sposób prasy osobom niewidomym. W latach 90. robiło to Centrum dla Studentów Niewidomych i Niedowidzących znajdujące się na Uniwersytecie Warszawskim. Instytucja miała umowy z kilkoma redakcjami i otrzymywała od nich prasę w postaci plików tekstowych, które następnie za pośrednictwem sieci Internet udostępniała zarejestrowanym w centrum niewidomym czytelnikom. W ten sposób udostępniana była „Gazeta Wyborcza”, „Polityka”, „Wprost”, „Enter”, „PC Kurier”, „Wiedza i Życie”, „Świat Nauki”, „Poradnik Domowy” i „Nowa Fantastyka”. Jednak po połączeniu centrum z Biurem do Spraw Osób Niepełnosprawnych zaniechano udostępniania czasopism i skupiono się wyłącznie na realizowaniu zadań na potrzeby studentów. Rolą Uniwersytetu nie jest bowiem dystrybucja prasy. Po tym okresie żadna inna jednostka nie przejęła tych zadań i osoby niewidome chcące czytać czarnodrukową prasę znowu zdane były wyłącznie na własne siły. 
Na szczęście grupa twórczych ludzi skupionych wokół Fundacji „Trakt” postanowiła zaradzić tej sytuacji i rozwiązać problem dostępu osób niewidomych do czarnodrukowej prasy. Narodził się pomysł e-Kiosku z prasą dla niewidomych. W 2006 roku Fundacja „Trakt” nawiązała współpracę z Instytutem Maszyn Matematycznych, która zaowocowała złożeniem wniosku przez Instytut do ówczesnego Komitetu Badań Naukowych i uzyskaniem środków na projekt pt. „Usunięcie barier w dostępie osób niewidomych do spójnego społeczeństwa informacyjnego poprzez automatyzację przetwarzania artykułów prasowych na format dostępny niewidomym”. Po kilkunastomiesięcznym wspólnym wysiłku Instytutu Maszyn Matematycznych i Zespołu zaproponowanego przez Fundację „Trakt” powstał internetowy serwis z prasą dla niewidomych.
E-Kiosk to od strony czytelnika serwis dający osobom niewidomym dostęp do zgromadzonych w nim czasopism, zaś od strony instytucji, która chciałaby się zajmować udostępnianiem prasy w tym serwisie, to zestaw narzędzi umożliwiający szybką konwersję artykułów z formatów graficznych na formaty akceptowalne przez programy odczytu ekranu, a także narzędzi do wgrywania na serwer gotowych czasopism i zarządzania nimi. Niewątpliwą zaletą e-Kiosku dla osób niewidomych jest to, że dostęp do niego uzyskuje się poprzez przeglądarkę stron internetowych, czyli oprogramowanie, które posiada obecnie każdy system operacyjny. 
Każda osoba niewidoma, która chce mieć dostęp do zasobów e-Kiosku, musi się w nim zarejestrować. Proces rejestracji jest prosty i nie sprawi problemów nawet osobie, która nie posługuje się biegle komputerem. Po zarejestrowaniu otrzymujemy w serwisie indywidualne konto opatrzone loginem i hasłem, które otwiera nam drogę do cyfrowej prasy z rynku masowego.
Serwis jest prosty i przyjazny w użyciu, tak więc każda osoba dysponująca nawet darmową, lub starszą wersją programu odczytu ekranu i przeglądarką internetową, może bez obaw z niego korzystać. Proste menu i logiczne formatowanie podstron serwisu, sprawiają, że można się w nim szybko poruszać bez niepotrzebnego szukania odpowiednich działów, jak to ma miejsce w wielkich serwisach przeznaczonych dla odbiorcy pełnosprawnego.
Zgromadzone w serwisie czasopisma są dzielone ze względu na okresy wydawnicze, w ten sposób mamy tygodniki i miesięczniki. Ze względu na relatywnie długi czas przetwarzania poszczególnych czasopism nie został stworzony dział dzienniki, ale kiedyś może to się zmieni. Po wybraniu któregoś z dwóch wymienionych wyżej okresów wydawniczych otrzymujemy wykaz czasopism. Po wybraniu czasopisma, wyświetlane są jego kolejne numery. Każde czasopismo możemy przeglądać na kilka sposobów: według działów, według autorów, według tytułu artykułów dostępnych w numerze oraz według haseł – słów kluczowych. Dodatkowo serwis posiada wyszukiwarkę, która umożliwia nam przeszukiwanie zawartości wszystkich artykułów we wszystkich dostępnych w e-Kiosku czasopismach. Do artykułów dołączany jest także opis zawartych w nich elementów graficznych takich jak zdjęcia, rysunki i wykresy. Jest to taka uproszczona audio- a raczej tekstodeskrypcja.
Obecna odsłona serwisu nie jest jeszcze doskonała i brakuje w niej wielu narzędzi, ale twórcy e-Kiosku już myślą nad jego udoskonaleniem, tak więc należy mieć nadzieję, że za jakiś czas pojawi się nowy serwis – znacznie bogatszy w czasopisma i bardziej funkcjonalny. 
Na razie zachęcam wszystkich spragnionych korzystania z masowej prasy do zarejestrowania się w obecnym serwisie. Na dzień dzisiejszy liczba oferowanych tytułów nie jest imponująca, ale miejmy nadzieję, że sukcesywnie będzie się ona zwiększać. Serwis znajduje się pod adresem http://ekiosk.defacto.org.pl. Sam od miesiąca posiadam konto w serwisie i jestem zachwycony jego dotychczasową funkcjonalnością.

powrót do spisu treści

5. Monika Zarczuk - Wolontariat Europejski 

Chciałabym zainteresować czytelników „BIT-u” inicjatywą, której skuteczność sprawdziłam na sobie zarówno w zakresie sprawności procedur, jak i korzyści płynących z uczestnictwa w samym programie.

Czym jest Wolontariat Europejski?

Wolontariat Europejski (European Voluntary Service – EVS) jest szansą dla każdego młodego człowieka, pomiędzy 18 a 30 rokiem życia,  niezależnie od płci, rasy, narodowości, wyznania, przekonań politycznych czy stanu zdrowia. 
	Wolontariusz nie musi mieć żadnych kwalifikacji ani doświadczenia, nie musi znać żadnego języka obcego na określonym poziomie (o ile nie wymaga tego organizacja goszcząca, gospodarz projektu) i organizacja wysyłająca, która przeprowadza rekrutację. Jedynymi kryteriami są tu silna motywacja, wiek i obywatelstwo jednego z krajów programu (lub – dla wolontariuszy spoza krajów programu – posiadanie karty czasowego albo stałego pobytu). 
	Młody człowiek może uczestniczyć w projekcie EVS tylko jeden raz. Wyjątek stanowią projekty krótkoterminowe – po zrealizowaniu projektu krótkoterminowego możliwy jest udział w projekcie długoterminowym. 
	Wolontariat pomyślany w ten sposób to szansa – szczególnie dla osób niepełnosprawnych oraz z małych miejscowości – na wyjazd za granicę i  na zdobycie nieocenionych doświadczeń w trakcie realizacji projektu. Dla instytucji i organizacji typu „non-profit” jest to też szansa wykorzystania umiejętności wolontariuszy zagranicznych.
	Każdy uczestnik programu, bez względu na czas jego trwania, otrzymuje certyfikat z Komisji Europejskiej zaświadczający o udziale w Programie Wspólnotowym „Młodzież w Działaniu – Wolontariat Europejski EVS”, w wybranym przez siebie języku, na ogół angielskim. Jest to, moim zdaniem, bardzo cenny dodatek do każdego CV.

Jeśli chcesz zostać wolontariuszem...

Przede wszystkim pamiętaj, że jako wolontariusz nie będziesz za wykonywane przez siebie czynności dostawał wynagrodzenia. Będziesz miał za to zagwarantowane wyżywienie, zakwaterowanie, indywidualną opiekę oraz drobne kieszonkowe. Program pokryje również koszty niezbędnych szkoleń (w tym podstawowego kursu językowego), podróży i ubezpieczenia.

Jeśli twoja organizacja chce zostać organizacją goszczącą...

Aby przyjąć w Polsce zagranicznego wolontariusza, musicie przede wszystkim opracować projekt, który przyszły wolontariusz będzie realizował. Projekt ten musi jednak wcześniej zostać zatwierdzony przez Komisję Europejską. Dopiero wtedy organizacja zainteresowana goszczeniem wolontariusza będzie mogła liczyć na pokrycie kosztów jego pobytu przez Komisję Europejską.

Jeśli twoja organizacja chce zostać organizacją wysyłającą...

Chcąc pomóc młodym Polakom zainteresowanym wolontariatem w wyjeździe za granicę i chcąc przygotować ich do tego, musisz zastanowić się, czy twoja organizacja dysponuje odpowiednim zapleczem i czy jej członkowie są do tego merytorycznie przygotowani. Same chęci, nawet najlepsze, nie wystarczą.

Jak zostać wolontariuszem? (krok po kroku) 

Krok 1: Znajdź projekt! Zajrzyj do internetowej bazy danych. Tam znajdziesz organizacje i opisy opracowanych przez nie projektów dla wolontariuszy z zagranicy. Jeśli znasz język angielski bądź francuski, zapoznaj się z tymi propozycjami i zanotuj numery interesujących cię projektów. Baza dostępna jest pod adresem: www.youth.cec.eu.int/hei_pub_en 
Krok 2: Znajdź Organizację Wysyłającą. Może nią być każda instytucja, której działalność nie jest nastawiona na zysk, ma osobowość prawną i posiada akredytację. Jeśli nie znasz takiej organizacji, możesz skontaktować się z którąś z mających już w tym doświadczenie. Jej pracownicy pomogą Ci w znalezieniu i załatwieniu wszystkich formalności związanych z Twoim wyjazdem. 
Krok 3: Zgłoś swoją kandydaturę. Jeśli znalazłeś projekt, który Cię interesuje, musisz przekonać organizację goszczącą, że będziesz doskonałym wolontariuszem. Wyślij wymaganą dokumentację (zazwyczaj jest to życiorys oraz list motywacyjny) i czekaj na odpowiedź. Jeśli będzie odmowna, nie załamuj rąk, lecz znajdź inny projekt i spróbuj jeszcze raz! Wytrwałość to jedna z cech bardzo pożądanych u kandydatów na wolontariuszy. 
Krok 4: Wypełnij wniosek, jeśli organizacja, do której się zgłosiłeś, zaakceptowała twoją kandydaturę. Organizacje: goszcząca i wysyłająca wspólnie decydują, która z nich składa wniosek na sfinansowanie projektu. Musicie zdążyć przed jednym z pięciu terminów. Wypada to mniej więcej co dwa miesiące. Pamiętajcie, że od momentu wypełnienia wniosku do wyjazdu muszą upłynąć minimum 3 miesiące. 
Krok 5: Czekaj cierpliwie. Decyzję o finansowaniu wyjazdów wolontariuszy podejmują Narodowe Agencje Programu Młodzież w Działaniu. Decyzja zapada w okresie do 8 tygodni od momentu złożenia wniosku w Narodowej Agencji. Jeśli okazało się, że zostałeś zakwalifikowany na wolontariat, możesz zacząć się pakować! 
Krok 6: Załatw formalności. Od momentu zakwalifikowania do chwili wyjazdu upłynie co najmniej 6 tygodni. Ten czas potrzebny jest na załatwienie wszelkich formalności, czyli na podpisanie umowy, wyrobienie paszportu, wizy itp. Przed wyjazdem przejdziesz również specjalne szkolenie międzykulturowe organizowane przez Narodową Agencję. Pomoże ci ono przygotować się do pobytu za granicą. Szkolenie to jest obowiązkowe! 
Krok 7:  Po wolontariacie Narodowa Agencja Programu Młodzież w Działaniu zaprosi Cię na seminarium ewaluacyjne. Spotkasz tam innych wolontariuszy EVS, którzy ukończyli swoje projekty. Będziesz miał okazje podzielić się wrażeniami i pomysłami, a także zaangażować się w działalność Stowarzyszenia Uczestników Wolontariatu Europejskiego TRAMPOLINA. 

Gdzie możesz pojechać? 

Możesz wyjechać do wszystkich krajów Unii Europejskiej, w tym Rumunii i Bułgarii oraz do Turcji – kraju kandydującego, oprócz tego do następujących krajów partnerskich: 
1) Europa Wschodnia i Kaukaz – Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja i Ukraina;
2) Europa Środkowo Południowa – Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Serbia; 
3) Kraje Basenu Śródziemnomorskiego.

Myślę, że dla osób niewidomych, które nie mogą z łatwością wybrać się na samodzielną podróż do obcego kraju, czy też zdecydować się na pracę zagranicą, skorzystanie z tego programu niesie ze sobą mnóstwo korzyści. 
Można zapoznać się z kulturą wybranego przez siebie kraju, zdobyć doświadczenie zawodowe, nauczyć się obcego języka. Przebywając na wolontariacie długo terminowym, który trwa rok, można swobodnie nauczyć się "tubylczej mowy" na poziomie zaawansowanym. Dodatkowo zdobywa się wspomnienia i nawiązuje kontakty, które zostają na całe życie.
Szczególnie polecam taką przygodę osobom niemającym obecnie zatrudnienia, znudzonym monotonią codzienności lub pragnącym wyrwać się z rodzinnego domu i nauczyć się czegoś nowego, czy też chcącym się sprawdzić w nowych warunkach.
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6. Bogusław Witek – Niewdzięczny klient, czyli niewidomy w sanatorium

Sanatorium jest słowem pochodzącym z języka łacińskiego (sanat – zdrowy) oznaczającym miejsce, w którym dochodzi się do równowagi po przebytej chorobie lub leczy istniejące, przewlekłe dolegliwości. W praktyce mianem tym określa się konkretne placówki, ośrodki, zakłady lecznicze wykorzystujące do zabiegów lokalne walory naturalne, takie jak: wody mineralne, wody termalne, borowina, ozon, radon, sole mineralne oraz inne czynniki biofizyczne środowiska, które wywierają korzystny wpływ na organizm człowieka. Sanatorium zlokalizowane jest więc zazwyczaj w miejscowości uzdrowiskowej o specyficznym klimacie i właściwościach przyrodoleczniczych.
	Okresem bujnego rozwoju lecznictwa sanatoryjnego, w którym powstało najwięcej tego typu placówek – był wiek XIX – okres rewolucji przemysłowej w Europie. Był to czas, w którym ludzie po raz pierwszy zetknęli się z negatywną stroną życia w dużych aglomeracjach miejskich będących jednocześnie ośrodkami szybko rozwijającego się przemysłu. Dymiące kominy fabryk i hut, toksyczne wyziewy, ścieki i odpady przy braku ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy na temat ekologii wytworzyły wśród zamożniejszych warstw społeczeństwa nową potrzebę, która z czasem stała się modą – udawanie się na okresowy pobyt do miejsc o zdrowszym klimacie, zaopatrzonych w źródła wód mineralnych. Dzięki zmianie klimatu, ruchowi na świeżym powietrzu, zabiegom balneologicznym, fizykoterapii oraz zakwaterowaniu w wygodnych pensjonatach, panie i panowie zażywali relaksu, dotleniali płuca, regulowali trawienie i nabierali rumieńców. Zbawienny wpływ pobytu „u wód” – obiektywny jak i subiektywny – pozostawał w korelacji ze wskazaniami lekarskimi, bowiem raczkująca wówczas medycyna Zachodu, zerwawszy dopiero co z zabobonną (jej zdaniem) tradycją ziołolecznictwa i mineralogii, była zaledwie na etapie odkryć naukowych i eksperymentów z zakresu farmakologii i chirurgii. Toteż ówcześni lekarze skwapliwie zalecali dobroczynny wpływ zmiany klimatu w leczeniu chorób, z którymi w większości i tak nie umieli sobie poradzić.
	Po upływie dwóch wieków można śmiało przyznać, że ośrodkom sanatoryjnym nie grozi likwidacja, przeciwnie, zyskały jeszcze na atrakcyjności dzięki nowoczesnym narzędziom do stymulacji organizmu, które wykorzystują badania i odkrycia naukowe oraz zaawansowaną technikę. Pojawiły się nowe zabiegi fizjoterapeutyczne, krioterapia, suche kąpiele gazowe itp. Nie zniknęły też przewlekłe choroby, a liczba kuracjuszy przewyższa znacznie „zdolności przerobowe” uzdrowisk. Sanatorium pozostaje wciąż pożyteczną placówką wspierającą proces reperacji nadwątlonego zdrowia, miejscem, w którym przewlekle chorzy mogą poprawić ogólne samopoczucie, rekonwalescenci – szybciej dojść do pełnej sprawności, a zdrowi, lecz przemęczeni przybysze z metropolii – w ramach świadczonych komercyjnie usług SPA – mogą zaznać wypoczynku i relaksu, na pewien czas zapomnieć o stresach i zgiełku wielkomiejskiego życia. 
	 Klientelę ośrodków sanatoryjnych można zatem podzielić na cztery główne kategorie:
1)  Osoby teoretycznie zdrowe, tzn. nie korzystające ze skierowań dofinansowanych przez NFZ, które w ramach urlopu wypoczynkowego wykupują prywatne świadczenia w formie zabiegów fizjoterapeutycznych. Osoby te mają jasno sprecyzowane oczekiwania, za których spełnienie ponoszą pełny koszt, toteż utrzymujące się lub rosnące zapotrzebowanie na usługi w pełni komercyjne stanowi dla kierownictwa ośrodka czytelną ocenę poziomu ośrodka oraz jakości świadczonych usług. Ocena ta nie jest jednak wystarczająca, ponieważ główną potrzebą klientów SPA jest zapewnienie im luksusu, niewiele natomiast wynika z tego wskazówek na temat pożądanych kierunków zmian w standardach technicznych sprzętu, efektywności terapii oraz przygotowania personelu (zwłaszcza w postępowaniu z poważniejszymi, np. przewlekłymi schorzeniami).
2)  Rekonwalescenci, tj. osoby dochodzące do zdrowia po przebytych urazach lub ciężkich chorobach, najczęściej poprzedzonych pobytem w szpitalu. Leczenie sanatoryjne w przypadku tej kategorii osób ma więc znaczenie wspomagające a nie podstawowe. Zważywszy dodatkowo fakt, że tzw. „poszpitalne” skierowanie do sanatorium jest zwolnione z opłat za pobyt, można założyć, że oczekiwania tej grupy pacjentów nie są wygórowane, a zadowalający poziom satysfakcji stosunkowo łatwy do osiągnięcia. 
3)  Osoby przewlekle chore bez orzeczonego stopnia niepełnosprawności. Jest to niewątpliwie najliczniej reprezentowana kategoria kuracjuszy. Jej przedstawicielami są ludzie najczęściej w wieku poprodukcyjnym (60-80 lat), ponieważ w tym wieku na ogół występują przewlekłe i trwałe schorzenia nierokujące skutecznego wyleczenia. Jest to grupa również bardzo wdzięczna i łatwa w „prowadzeniu” dla personelu sanatoryjnego, gdyż jej członkowie  chętnie przyjmują skierowania o każdej porze roku. Ich stan zdrowia nie odbiega zanadto od przeciętnej kondycji ludzi w ich wieku, nie wymagają więc specjalnej troski medycznej, a do poprawy samopoczucia często wystarczy sama zmiana otoczenia, wyręka w codziennych, domowych obowiązkach, możliwość poznania nowych ludzi, zapewnienie minimum rozrywek i okazanie życzliwego zainteresowania. Dla tej grupy ważny jest sam pobyt w sanatorium, a nie efekty terapeutyczne, które i tak nie są trwałe.
4)  Osoby niepełnosprawne, tj. osoby, które w wyniku wrodzonych defektów organizmu, odniesionych urazów albo ostrych lub przewlekłych, nieuleczalnych chorób – stały się, niezależnie od wieku, trwale niezdolne do pracy, a niekiedy też niezdolne do samodzielnej egzystencji. Oznacza to, że wymagają one obecności towarzyszącego im opiekuna. Pobyt w sanatorium osoby niepełnosprawnej może mieć związek z rodzajem niepełnosprawności i w takim przypadku służyć ma poprawie ogólnego samopoczucia, złagodzeniu dolegliwości wynikających z danego typu niepełnosprawności, niekiedy ma też charakter edukacyjny dla pacjentów i ich opiekunów. Bardzo często jednak podyktowany jest dolegliwościami nie mającymi nic wspólnego z rodzajem niepełnosprawności. Wiąże się natomiast z leczeniem dodatkowych schorzeń, np.: niewidomy leczący schorzenia kręgosłupa, niewidomy chory na cukrzycę, osoba głuchoniewidoma z dolegliwościami układu sercowo-naczyniowego, osoba niesprawna ruchowo cierpiąca na nerwice itd.
Powyższa kategoria osób stanowi największe wyzwanie dla możliwości terapeutycznych ośrodków sanatoryjnych. Jako grupa, której oczekiwania najtrudniej spełnić, wymaga ona szczegółowych warunków przystosowania technicznego ośrodka, a także, co bardzo ważne, wszechstronnej wiedzy medycznej personelu sanatoryjnego, wysokiego poziomu jego wrażliwości i wyobraźni. W dodatku, nawet przy spełnieniu tych warunków pozostaje świadomość, że efekty leczenia uzdrowiskowego w odniesieniu do osób niepełnosprawnych są mało spektakularne i (niezależnie od ich obiektywnego charakteru) trudniej jest wywołać nimi u kuracjuszy uczucie satysfakcji. Dzieje się tak dlatego, że podstawowy rodzaj schorzenia będący przyczyną trudności w codziennym funkcjonowaniu pozostaje nieuleczalny i nie poddaje się lub prawie nie poddaje się wpływowi zabiegów fizjoterapeutycznych. 
Właśnie dlatego warto, moim zdaniem, poświęcić tej kategorii pacjentów więcej uwagi, ponieważ troska o jak najlepsze zaspokojenie oczekiwań tej trudnej grupy klientów jest jednym z bodźców osiągania coraz wyższego poziomu świadczonych usług w placówkach sanatoryjnych i ośrodkach rehabilitacyjnych. Konieczność sprostania tym oczekiwaniom  podnosi  standard techniczny wyposażenia oraz poziomu edukacji zatrudnionego personelu.
Myślę, że doświadczenia osób z naszego środowiska wyniesione z pobytu w sanatoriach i ośrodkach rehabilitacyjnych warte są podzielenia się nimi.

(ciąg dalszy za miesiąc)
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7. Józef Mendruń – O „projektobraniu” z innej strony

W dwóch odcinkach artykułu „Czas projektobrania” zamieszczonych w numerach 50 i 51 „BIT-u” Bogusław Witek poruszył kilka istotnych kwestii. Chodziło mu między innymi o możliwości pozyskiwania pieniędzy na utrzymywanie struktur organizacji pozarządowych i – co istotniejsze – na finansowanie zadań rehabilitacyjnych prowadzonych przez te organizacje. Przymrużonym okiem patrzył na trudności, jakie musi pokonać każdy, kto składa wniosek (po dzisiejszemu – aplikację) o sfinansowanie, a raczej dofinansowanie określonej działalności. Pisał o specyficznym języku, bardziej żargonie, o niejasno formułowanych oczekiwaniach, czasem o sprzecznościach zawartych w tym samym formularzu.
Redaktor Witek ma sporo racji. Tak bywa i wcale nie ułatwia to życia autorom projektów. Trzeba jednak przyznać, że np. PFRON poprawia z roku na rok swoje formularze, czego przykładem jest porównanie sprawozdawczości programu PARTNER III ze sprawozdawczością konkursów tegorocznych.
Jeżeli ktoś chce więcej krzepiących porównań, to może się „pocieszyć”, że papierologia wymagana przy unijnych projektach jest jeszcze bardziej skomplikowana. 
Innym ważnym zagadnieniem podniesionym w artykule „Czas projektobrania” był sposób pozyskiwania pieniędzy na istnienie i utrzymywanie struktur poszczególnych organizacji oraz na merytoryczne zadania, jakie organizacje te chciałyby realizować. Otóż sposobem przyjętym między innymi przez PFRON (na 2009 rok i chyba przyszłe lata) mają być konkursy. Nad tą sprawą chciałbym się zatrzymać trochę dłużej. 
Podstawowym założeniem konkursów jest wybieranie projektów najciekawszych, najbardziej oryginalnych, innowacyjnych. W efekcie każdy wnioskodawca, chcąc sprostać tym oczekiwaniom, zastanawia się głęboko, co by tu wymyślić nowego, dotychczas niestosowanego, co byłoby swoistym „fajerwerkiem” i „zaimponowało” ekspertom oceniającym wniosek. Dążenie do rozwiązań nowych, oryginalnych jest kierunkiem ze wszech miar słusznym, ale co z tymi zadaniami, które stosowane są od dawna, nie są nowe, a są konieczne? Przykładów można wymieniać wiele, na przykład: 
- wspieranie rodziców, którzy dowiedzieli się, że ich dziecko nie widzi; 
- nauczenie kogoś, kto niedawno stracił wzrok, w jaki sposób, nie widząc, można radzić sobie z koniecznymi czynnościami codziennymi (mycie się, ubieranie, przygotowanie choćby podstawowego posiłku); 
- jak, nie widząc, przemieszczać się po mieszkaniu, w otwartej przestrzeni, na podwórku, ulicy, w mieście; 
- jak czytać i pisać; 
- jak korzystać z informacji, których wokół nas jest mnóstwo –     w gazetach, w książkach, nie mówiąc o Internecie. 
Wszystko to (i wiele innych podobnych zadań) to warunek konieczny samodzielności i uniezależnienia się niewidomego, tyle że działania te nie są czymś nowym, czymś dotychczas nie stosowanym, oryginalnym, innowacyjnym. W tym wypadku można mówić o ciekawszych formach, metodach, ale nie o nowych i odkrywczych obszarach działalności rehabilitacyjnej. 
A teraz o innym aspekcie tej sprawy. Rzeczywiście, wnioski o sfinansowanie rehabilitacyjnej działalności na rzecz niewidomych i słabowidzących składa kilkanaście, nawet kilkadziesiąt podmiotów. Może się zdarzyć, że określoną dziedziną zechce zająć się wiele z nich, a inne równie ważne obszary będą „nieobsadzone”. Nie będą w związku z tym zaspokajane istotne rehabilitacyjne potrzeby niewidomych czy, na przykład, rodziców niewidomych dzieci. 
Kolejny istotny wątek to kryteria i sposób weryfikacji wniosków. Przy ich ocenie eksperci biorą pod uwagę nie tylko wartość merytoryczną, ale także sposób opracowania, przejrzystość, spójność, przemyślany i uzasadniony budżet, zgodność budżetu z poszczególnymi zadaniami, z harmonogramem itp. Poprawne sporządzenie wniosku wymaga określonych umiejętności. Dla tego samego zadania jeden wnioskodawca zrobi wniosek lepszy, inny – gorszy. W konsekwencji, pierwszy wniosek będzie przyjęty, drugi – odrzucony. Co winien jest niewidomy mieszkający na terenie X, że osoby sporządzające wniosek o szkolenie, powiedzmy w zakresie orientacji przestrzennej, zrobiły to gorzej, niż osoby sporządzające analogiczny wniosek dla niewidomych z terenu Y? Pierwszego – mającego takie same potrzeby, takie same prawa jak wszyscy – nie nauczymy samodzielnie się poruszać, drugi – będzie tej umiejętności nauczony. A stanie się tak dlatego, że wnioskodawcy z terenu Y umieli wniosek lepiej opracować. Zadaniem ekspertów oceniających poszczególne wnioski nie jest kształtowanie polityki państwa, czy w węższym zakresie, polityki pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych, PFRON-u itp. Ktoś jednak politykę taką powinien opracować, wdrożyć i realizować. Przy obecnych rozwiązaniach skutek jest co najmniej dyskusyjny. Niewidomy Polak żyjący pod rządami tej samej Konstytucji, tych samych ustaw,            w zależności od tego, gdzie mieszka, a ściślej od tego, czy osoby składające wniosek w jego sprawie są mniej lub bardziej kompetentne, otrzymuje albo nie otrzymuje świadczenie konieczne dla jego samodzielności i niezależności. Jest to swoista dyskryminacja zależna nie od koloru skóry, przekonań politycznych czy światopoglądu, ale od miejsca zamieszkania i kompetencji osób składających wnioski w jego sprawie. Czy w związku z tym stosowany coraz powszechniej system dofinansowywania poszczególnych zadań rehabilitacyjnych w drodze konkursów jest systemem złym? Pewnie nie, tyle że konkursy powinny być jednym z wielu, a nie jedynym, a nawet nie głównym sposobem finansowania zadań rehabilitacyjnych, adresowanych do  osób niepełnosprawnych. System konkursów mógłby być świetnym uzupełnieniem świadczeń, które obligatoryjnie przysługiwałyby każdej niepełnosprawnej osobie i zaspokajały chociażby minimum jej rehabilitacyjnych potrzeb. Analogicznie do dyskutowanego od dawna    ( inna rzecz, że wprowadzanego z różnym skutkiem) koszyka podstawowych świadczeń zdrowotnych, powinien być także opracowany i wprowadzony koszyk gwarantowanych świadczeń rehabilitacyjnych dla poszczególnych kategorii niepełnosprawności. Wtedy, w drodze konkursów, można byłoby wyłaniać i finansować dodatkowe świadczenia rehabilitacyjne – wyróżniające się oryginalnością, innowacyjnością itd.
Następnym ważnym zagadnieniem poruszonym przez redaktora Witka w artykule „Czas projektobrania” jest wielość organizacji zajmujących się problematyką niewidomych i słabowidzących. Tą sprawą postaram się jednak zająć w następnym numerze miesięcznika.
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8. Tadeusz Majewski – Zatrudnienie wspomagane osób niewidomych

Na zakończenie Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych Unia Europejska wydała w 2003 roku Komunikat pn.  Równe Szanse dla Osób Niepełnosprawnych. Europejski Plan Działania na lata 2004-2010. Jest on realizowany w dwuletnich fazach, dla których każdorazowo ustala się priorytety. Aktualnie realizowana jest faza III (lata 2008-2009), dla której priorytetem jest zwiększenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych poprzez kompleksowe podejście do aktywizacji zawodowej i stosowanie różnych form zatrudnienia. Jedną z nich jest zatrudnienie wspomagane. Jest to forma zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w zwykłych zakładach pracy, przy zapewnieniu im odpowiedniego wspomagania przez specjalnie przygotowanego pracownika – asystenta lub trenera pracy w początkowym okresie zatrudnienia. Istotna rola w tej formie zatrudnienia przypada więc asystentowi pracy, który pomaga i wspiera pracownika niepełnosprawnego w adaptacji społeczno-zawodowej w zakładzie pracy oraz służy jako doradca dla pracodawcy w rozwiązaniu wszystkich ewentualnych problemów związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Jego pomoc jest stopniowo redukowana w miarę uzyskiwania przez pracownika samodzielności w zawodowym funkcjonowaniu w zakładzie pracy oraz zadawalających pracodawcę wyników pracy.
Koncepcja zatrudnienia wspomaganego została wypracowana i wprowadzona w życie w Stanach Zjednoczonych na początku lat 80. ubiegłego wieku. Dzięki dobrym rezultatom szybko zaczęła przenikać do innych krajów. Jeśli chodzi o Europę, została wprowadzona prawie we wszystkich krajach starej Unii Europejskiej i stopniowo zaczyna przenikać także do krajów nowo przyjętych, np. do Słowenii, Słowacji, Czech i Polski.
Obecnie można spotkać różne systemy organizacyjne zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych, a mianowicie:
1) Stanowiące integralną część polityki zatrudnieniowej realizowanej przez służby zajmujące się zapewnieniem pracy obywatelom, a więc przez lokalne urzędy pracy. 
2) Podejmowane przez organizacje osób niepełnosprawnych lub fundacje działające na ich rzecz. 
3) Oferowane swoim absolwentom przez placówki rehabilitacji i szkolenia zawodowego. 
4) Stosowane przez specjalne zakłady pracy (zakłady pracy chronionej), które starają się o przejście swoich pracowników do zwykłych zakładów pracy. 
Część z tych form adresowana jest do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, część zajmuje się tylko określoną kategorią osób niepełnosprawnych. W tym artykule chciałbym przytoczyć przykłady zatrudnienia wspomaganego osób niewidomych w Austrii i w Holandii. 
Pierwszą z takich instytucji jest Instytut (Zakład) dla Osób Słabowidzących i Niewidomych (Odilien-Institut für sehbehinderte und blinde Menschen) w Graz. Jest to bardzo stara i doświadczona placówka dla osób z uszkodzonym wzrokiem. Powstała już w 1881 roku jako szkoła dla dzieci niewidomych w wieku 7-16 lat. Z czasem zaczęła organizować również szkolenie zawodowe, lecz początkowo w tradycyjnych zawodach dla osób niewidomych jak szczotkarstwo, koszykarstwo, powroźnictwo i muzyka. Było to wówczas szkolenie zawodowe pod kątem możliwości zatrudnienia w zakładach pracy chronionej lub samozatrudnienia – prowadzenia małych własnych warsztatów rzemieślniczych.
 Obecnie na skutek tendencji i preferencji zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, Instytut zmienił również programy przygotowania swoich uczniów do pracy zawodowej. Jest to przygotowanie dla integracji zawodowej. Każdy uczeń kończący podstawową edukację otrzymuje indywidualny program dalszego szkolenia, którego realizacja stanowi pierwszy etap prowadzący do pracy na otwartym rynku. Obejmuje on zajęcia mające na celu:
1) Maksymalne usamodzielnienie uczniów niewidomych i słabowidzących w zakresie wykonywania czynności życia codziennego, samodzielnego poruszania się itp.
2) Ogólny rozwój ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania w środowisku społecznym – wypracowanie tzw. społecznych umiejętności.
3) Zorientowanie się w możliwościach zawodowych. 
4) Rozwój ogólnych umiejętności zawodowych, które mogą stanowić podstawę do podjęcia szkolenia i przygotowania się do konkretnego zawodu czy pracy na konkretnym stanowisku.
Uczniowie, którzy pomyślnie przeszli okres ogólnego przygotowania do pracy w zwykłych zakładach, oddawani są w ręce asystentów pracy (Arbeitsassistenz). Zwykle absolwenci mają wiele trudności w znalezieniu pracy, a także w przystosowaniu się do pracy w początkowym okresie zatrudnienia. Dotyczą one przystosowania się do wykonywania zadań zawodowych zgodnie z oczekiwaniami pracodawców, zapoznania się z topografią zakładu pracy – poznania ciągów komunikacyjnych, rozmieszczenia różnych pomieszczeń, a także ułożenia poprawnych stosunków z całą załogą, która może mieć wiele wątpliwości i oporów we współpracy z pracownikami niewidomymi. Asystenci pracy starają się pomagać absolwentom w rozwiązaniu tych problemów, a w szczególności w znalezieniu odpowiedniego pracodawcy. Po zatrudnieniu pracują oni przez pewien okres razem z pracownikiem niewidomym, pomagając mu opanować niezbędne do wykonywania ustalonych zadań zawodowych umiejętności oraz rozwiązać inne pojawiające się problemy. 
Asystenci pracy stają się także partnerami dla pracodawców. Wyrażając gotowość na zatrudnienie pracownika z uszkodzeniem wzroku, pracodawcy mają zwykle wiele wątpliwości i obaw w tej sprawie. Jak wiadomo – zatrudnienie tego rodzaju osób wymaga odpowiedniego przystosowania stanowiska i miejsca pracy, zakupienia często dodatkowego specjalnego sprzętu itp. Asystenci pracy starają się więc pomagać pracodawcy i całej załodze w rozwiązaniu wszystkich problemów i usunięciu uprzedzeń.
Koszty związane ze świadczeniem usług w ramach programu integracji zawodowej finansowane są przez austriacki Fundusz Kompensacyjny (odpowiednik naszego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).
Drugim przykładem jest Fundacja Sonneheardt (Słoneczny Dom), która działa na terenie wschodniej Holandii. Co roku zgłasza się do niej około 300 osób z uszkodzonym wzrokiem z różnego rodzaju problemami. Są wśród nich również osoby z problemami zawodowymi, a więc chcące pracować, lecz nie posiadające kwalifikacji zawodowych lub posiadające je, lecz mające trudności ze znalezieniem zatrudnienia. Od ponad 25 lat działa w ramach tej Fundacji Sekcja Szkolenia Zawodowego i Zatrudnienia, która zajmuje się sprawami zawodowymi osób niewidomych. W tym celu zatrudnia ona asystentów pracy, którzy specjalizują się w udzielaniu pomocy osobom bez kwalifikacji wymagającym odpowiedniego przeszkolenia oraz osobom z wysokimi kwalifikacjami, np. po wyższych studiach.
  Jeśli chodzi o osoby bez kwalifikacji zawodowych, kierowane są one najpierw do placówek szkolenia zawodowego dla osób widzących lub do własnego ośrodka szkolenia zawodowego. Te osoby, które uczą się w systemie integracyjnym, otrzymują wszelką pomoc ze strony asystentów pracy, aby ułatwić im pomyślne uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Jeśli chodzi o zatrudnienie, osoby niewidome są zatrudniane zarówno na otwartym, jak też na chronionym rynku pracy. Na przykład, w 2003 r. Sekcja zatrudniła 55 osób, w tym 47 w zwykłych zakładach pracy i 8 w zakładach pracy chronionej. Spośród tej pierwszej grupy aż 14 osób otrzymało pracę w administracji lokalnej. Pozostali zostali zatrudnieni w placówkach handlowych, usługowych i przedsiębiorstwach produkcyjnych. 
Organizacja Sonneheardt otrzymuje subwencje państwowe na zadania specjalne, w tym również na rozwiązywanie problemów zawodowych. Dodatkowo niektóre urzędy pracy lub agencje ubezpieczeniowe zlecają Sekcji Szkolenia Zawodowego i Zatrudnienia wykonywanie usług z zakresu zatrudnienia wspomaganego, pokrywając związane z tym koszty. 
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9. ROZMAITOŚCI

1/ Kącik bibliofila

w opracowaniu Doroty Czajki

Znajdą tu Państwo recenzje książek mówionych  dostępnych w Bibliotece Centralnej PZN. Posiadacze komputerów, po uprzednim zapisaniu się do Biblioteki, mogą je pobierać za pośrednictwem Internetu, bez potrzeby wychodzenia z domu. Książki te, pobierane w ramach tzw. „serwisu on-line”, mogą mieć format zaszyfrowany, nadający się do odtwarzania na Czytaku  albo format DAISY (mp3), nadający się do odtwarzania w każdym komputerze lub przenośnym odtwarzaczu mp3, jak też na Czytaku.

W tym miesiącu: recenzje Joanny Witkowskiej

Joy Fielding – „Patrz, jak Jane ucieka”

To świetna, trzymająca w napięciu i bardzo ciekawa książka. Bohaterką jest Jane, która późną wiosną znalazła się na ulicach Bostonu w stanie amnezji, tj. nie pamiętając niczego, co dotyczyło jej życia. Policjanci skierowali ją do szpitala, gdzie w czasie badań jedna z lekarek rozpoznała ją jako żonę słynnego, wspaniałego chirurga dziecięcego o nieposzlakowanej opinii. Ten niemal obcy człowiek zabiera żonę do domu. Z początku wszystko wygląda na troskliwą opiekę i szczere uczucie. Później jednak okazuje się, że mąż podtruwa Jane lekarstwami, w czym nieświadomie pomaga mu pomoc domowa, ślepo ufająca lekarzowi. Mąż manipuluje Jane, wmawiając na przykład, że jej córka nie żyje i że dla dobra jej samopoczucia nie chce, żeby przypomniała sobie resztę przeszłości. Podczas kilku prób ucieczki Jane stopniowo i bardzo powoli odkrywa kolejne kawałki mrocznej łamigłówki. Co z tego dalej wynikło – przeczytajcie już sami. Gorąco polecam, lecz nie tym, którzy szukają lekkiej, relaksującej lektury.

Joy Fielding – „Brakujący element”

Bohaterką kolejnej powieści tej kanadyjskiej pisarki jest Kate Sinkler, 47-letnia psychoterapeutka, żona architekta, dobrego i kochającego męża o imieniu Larry oraz matka dwóch nastoletnich córek. Prowadzi ustabilizowane życie. Praktyka zawodowa we własnym gabinecie układa się pomyślnie i przynosi zadowalające dochody, z córkami, jak to z nastolatkami, bywają problemy, ale ogólnie jest nieźle. Jej matka, 75-letnia Helen ma zapewnione mieszkanie w ośrodku dla samodzielnych seniorów i jest tam lubiana. Czegóż chcieć więcej? 
Niestety, jeden element wyłamuje się z ogólnego obrazu harmonii. Jest nim o dziesięć lat młodsza siostra Kate – Joan Linda (zwana w skrócie Joalin). Jest osobą zdecydowanie niepoukładaną. Ma za sobą trzy nieudane małżeństwa, zawsze z mężczyznami, którzy ją bili, bądź w inny sposób krzywdzili, a także ciągłe zmiany pracy. Pewnego dnia Joalin spostrzega w gazecie zdjęcie seryjnego zabójcy kobiet, Collina, o paradoksalnym nazwisku Friendly czyli „przyjacielski”. Właśnie trwa jego proces, a choć zarzuca mu się dokonanie morderstw ze szczególnym okrucieństwem, Joalin absurdalnie upiera się, że wyjdzie za niego za mąż i że wierzy w jego niewinność. Zaczyna być obecna na wszystkich rozprawach, wciągając w to swoją siostrę Kate. Wkrótce też nawiązuje osobisty kontakt z Collinem, do którego chodzi na widzenia w więzieniu, a później, już po skazującym wyroku, odwiedza go w celi śmierci. W tym samym czasie Kate zaczyna otrzymywać niepokojące sygnały od kierownictwa i pensjonariuszy ośrodka dla seniorów na temat dziwnego zachowania matki. 
Okazuje się, że to choroba Alzheimera. Czy Kate poradzi sobie z tymi problemami i czy jej siostra ostatecznie poślubi seryjnego zabójcę, przeczytacie już sami. Książka, jak większość powieści Joy Fielding, trzyma w napięciu i nie pozwala szybko wyrobić sobie poglądu o możliwym zakończeniu.

Książki są dostępne w serwisie on-line Biblioteki Centralnej, w formacie DAISY (mp3) oraz w formacie Czytaka.
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2/ Porady komputerowe
w opracowaniu Janusza Rutkiewicza

KLANGO PLAYER

	W bieżącym numerze zajmiemy się aplikacją o nazwie „Klango Player”. Do monitorów brajlowskich wrócimy w  momencie pozyskania kolejnych modeli, które będę mógł przetestować.
Co to jest „Klango Player”? To całkowicie darmowa aplikacja stworzona przez pasjonatów. Możemy ją pobrać z ze strony internetowej http://www.klango.net i zainstalować na swoim komputerze. Może jej używać absolutnie każdy. Jedyny warunek to konieczność obsługi za pomocą odsłuchu, gdyż nie ma tam interfejsu graficznego i nic nie można zobaczyć poza pozycjami menu.
	Zajmijmy się omówieniem tej aplikacji, traktując ją jako pewnego rodzaju ciekawostkę. Jak już wspomniałem, aplikacja jest udźwiękowiona, co oznacza, że po jej pobraniu i zainstalowaniu na komputerze, obsługujemy ją bez potrzeby stosowania programu udźwiękawiającego pracę komputera. Musimy tylko pobrać bezpłatny syntezator dodawany do instalki tego programu i możemy spokojnie go używać. Tym darmowym syntezatorem jest e-speak.

Wygląd i działanie aplikacji

Po pobraniu ze strony zaczyna się proces instalacji. Jeśli nie posiadamy własnego syntezatora, to instalację należałoby zacząć od e-speaka, aby udźwiękowić proces instalacji oraz późniejsze działanie aplikacji. Po zainstalowaniu otrzymujemy propozycję logowania na serwerze Klango. Jest to  potrzebne do uzyskania pełnego dostępu do zawartości aplikacji. 
Ponadto, po zalogowaniu, możemy dokonać aktualizacji programu, a także pobrać inne programiki – narzędzia ułatwiające korzystanie z plików medialnych i zasobów sieciowych.
Program obsługujemy, wchodząc do menu klawiszem alt albo klawiszami skrótów, które znajdziemy w pliku pomocy. Po wejściu klawiszem alt ukazują się przyciski: „Klango Network”, „Media”, „Pliki”, „Programy”, „Ustawienia” oraz „Pomoc”.
Pierwsza pozycja po zejściu kursorem w dół pozwala na jej rozwinięcie i mamy tam pozycje podmenu: „Wiadomości”, „Blogi”, „Forum” itd. Nie będę tu opisywał wszystkich pozycji, zachęcając posiadaczy komputera do samodzielnego ich obejrzenia.
Przykładowa pozycja „Media” oferuje nam wszystko to, co związane jest z przekazem strumienia Audio za pośrednictwem Internetu. Możemy za jej pomocą uruchomić stacje radiowe, podcasty, audiobooki, jednak te ostatnie tylko w wersji anglojęzycznej, gdyż polskich zasobów nie znajdziemy tak łatwo w sieci.
Po uruchomieniu możemy nagrywać sygnał dźwiękowy, naciskając skrót klawiszowy, po uprzednim wskazaniu docelowej lokalizacji. Domyślna lokalizacja nie jest bowiem zbyt szczęśliwie dobrana i lepiej ją zmienić, by pliki dźwiękowe nie nagrywały się na dysku systemowym, który jest z reguły mniejszy niż inne partycje.
Możemy także konwertować pliki do formatów, jakich potrzebujemy. Stacje radiowe lub inne strumienie, które nas interesują, możemy dodać do swych ulubionych. W trakcie odsłuchiwania można nacisnąć enter na innej pozycji z menu, by ją uruchomić i porzucić właśnie odtwarzaną.
Kolejny przycisk to „Forum”. Oferuje on możliwość prowadzenia rozmów w wielu językach z użytkownikami Klango na całym świecie. Są także fora grupowe, które każdy może zakładać, stając się ich administratorem. 
Jest to aplikacja udźwiękowiona i wciąż rozwijana. Początek jej był trudny. Sam brałem udział w testach tego programu i od tego czasu rozwinął się on bardzo, co nie oznacza, że jest pozbawiony błędów, ale twórcy reagują prawie natychmiast na problemy (zgłaszane z całego świata).
Mam nadzieję, że zainteresowałem tych użytkowników, którzy jeszcze nie słyszeli o tej aplikacji lub jej nie zainstalowali, a teraz zechcą spróbować, jak działa.
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3/ Warsztaty z audiodeskrypcji dla pracowników kultury 

Fundacja Audiodeskrypcja i jej wolontariusze nie pozwalają sobie na odpoczynek. Dzięki środkom uzyskanym z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich zorganizowane zostały jesienne warsztaty dla audiodeskryptorów. Zrealizowano też dwa inne projekty, a wśród nich audiodeskrypcja leśnej ścieżki edukacyjnej dla niewidomych dzieci, powstałej przy nadleśnictwie w Sierakowie. Kolejnym projektem Białostoczan są: "Drzwi do kultury. Audiodeskrypcja szansą na zwiększenie dostępu osób niewidomych i słabowidzących do sztuk wizualnych". W praktyce będzie to 64-godzinne szkolenie (cztery weekendy po osiem godzin szkoleniowych) dla pracowników instytucji kultury. W sumie z warsztatów skorzysta 15 osób związanych z kulturą w województwie podlaskim. Celem szkolenia jest nauczenie możliwie największej liczby osób zatrudnionych w różnych instytucjach kulturalnych technik audio przekazu sztuki dla osób niewidomych. Projekt realizowany jest we współpracy z inną białostocką fundacją: „Prawo i Partnerstwo”. 

Źródło: Gazeta Wyborcza Białystok

4/ Muzeum Tyflologiczne – jeszcze dziś w twoim domu! 

Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych ma zaszczyt i przyjemność zaprosić państwa do odwiedzenia nowej, unikalnej witryny internetowej – pierwszej tego rodzaju w Polsce, a prawdopodobnie również w Europie i na świecie. http://www.muzeumtyflologiczne.pl to coś więcej niż zwykła strona internetowa – to intrygujące wirtualne muzeum tyflologiczne dokumentujące w atrakcyjnej multimedialnej formie 200 lat rozwoju użytkowych zastosowań pisma brajla w Polsce i na świecie! http://www.muzeumtyflologiczne.pl to miejsce przygotowane ze szczególną troską o atrakcyjną formę wizualną, ale również z dbałością o zawartość merytoryczną i dostępność dla niepełnosprawnych. To miejsce, w którym, prócz możliwości obejrzenia online unikatowych eksponatów związanych z rozwojem pisma Braille'a takich jak Optacon, Drukarka Gerda i inne, zamieściliśmy bogate opisy prezentowanych przedmiotów, dzięki którym nawet osoba całkowicie niezorientowana w problematyce pisma punktowego i jego użytkowników, może zdobyć w krótkim czasie podstawową wiedzę, np. na temat pomocy szkolnych używanych przez osoby niewidome i słabowidzące. Prezentujemy rozwiązania stosowane dawniej, interesujące w ujęciu historycznym, jak również te stosowane współcześnie – od pierwszych, drewnianych tabliczek do pisania brajlem aż po najnowsze osiągnięcia technologiczne elektroniki i informatyki znajdujące swoją kulminację w miniaturowych brajlowsko-mówiących notatnikach. Od przykładu książki napisanej alfabetem Moona, poprzez wypukłe mapy, aż po najnowsze książeczki z tyflografiką przeznaczone do integracyjnego czytania i nauki widzących dzieci z niewidomymi – to kolejny interesujący aspekt serwisu muzeumtyflologiczne.pl. Muzeumtyflologiczne.pl to serwis dwujęzyczny – zarówno interfejs użytkownika, jak i opisy przedmiotów dostępne są w polskiej i angielskiej wersji językowej.
Nie chcemy, by muzeumtyflologiczne.pl stało się martwą stroną internetową, o której nikt nie pamięta już w kilka miesięcy po jej uruchomieniu – stron takich jest w sieci wystarczająco wiele. Zamierzamy stale udoskonalać nasz serwis, rozbudowując bazę prezentowanych eksponatów i wdrażając wszelkie państwa konstruktywne uwagi, na które liczymy, dążąc do tego, by tak jak pismo Brajla – jego skromny wirtualny pomnik w postaci serwisu muzeumtyflologiczne.pl, był tworem stale się rozwijającym i służącym niewidomym w Polsce i na świecie.

(nadesłał: Mateusz Ciborowski)
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10. Zasady prenumeraty

 Uprzejmie informujemy, że w 2009 r. „BIT”  wydawany jest w trzech wersjach:

1/ na papierze, w druku powiększonym, 
2/ czytany głosem syntetycznym, nagranym na płytach CD w formacie MP3, w systemie  DAISY (format ten można odsłuchiwać przy pomocy każdego odtwarzacza MP3, dostosowanego do płyt CD) oraz 
3/ w zapisie cyfrowym (format RTF), dostarczanym pocztą elektroniczną. 

Począwszy od tego roku „BIT” nie jest już wydawany na taśmie magnetofonowej.  
Cena prenumeraty w każdej wersji wynosi 2 zł miesięcznie, 24 zł rocznie. 
Osoby, które nie mogą sobie pozwolić na ten wydatek, mogą napisać lub zatelefonować do nas. Będą otrzymywały bezpłatnie „BIT” w wybranej przez siebie wersji. Z drugiej strony, jeżeli ktoś z Państwa chciałby wesprzeć naszą działalność, mile widziana będzie nawet niewielka kwota przewyższająca cenę prenumeraty. Opłata za prenumeratę miesięcznika dostarczanego w formie elektronicznej ma charakter honorowy, stanowi bardziej docenienie wartości intelektualnej pisma, czasu poświęconego przez autorów i twórców na jego tworzenie, niż pokrycie materialnych kosztów jego produkcji i dystrybucji, które przy tej wersji nie występują. 
Należność za prenumeratę roczną prosimy wpłacać na konto: 

Fundacja "Trakt", Warszawa 
Bank Pekao S.A. Oddział Warszawa 
70 1240 5989 1111 0000 4765 4631 

Na przekazie prosimy również podać: imię i nazwisko oraz adres, na jaki należy wysyłać miesięcznik lub adres e-mail, a także informację, w jakiej wersji chcą Państwo otrzymywać „BIT”.  UWAGA! Po dokonaniu przelewu, uprzejmie prosimy o przesłanie powyższych danych również pocztą elektroniczną na adres: bogdanwitek@wp.pl . Pozwoli to uniknąć kłopotów z dostarczaniem prenumeraty, wynikających z niedokładnego kopiowania przez bank treści dokumentów przysyłanych do biura Fundacji. 
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