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1. Zamiast kilku słów

Szanowni Państwo!
Oto udało nam się szczęśliwie dotrzeć do ostatniego w tym roku numeru Miesięcznika „BIT”, ukazującego się od czterech i pół roku. Mam nadzieję, że prezentowane w ostatnim okresie zmienione oblicze naszego „Biuletynu” spełniło oczekiwania Wydawcy i większości Czytelników. Fakt, że to właśnie Czytelnicy nadawali kształt każdemu wydaniu, przysyłając projekty artykułów oraz to, że do współpracy udało się pozyskać tyle nowych osób, traktuję jako redakcyjny sukces. Zależało mi na tym, by „Biuletyn Informacyjny Trakt” stał się pismem Czytelników, i miło mi, że cel ten udało się osiągnąć. To ważne, żeby umieć zachęcić osoby z naszego środowiska do podzielenia się swoimi opiniami, poglądami, a nawet osobistymi przeżyciami. Ważne jest także, byśmy pisali o tym, co nas interesuje i żeby treści te były pożyteczne dla innych.
	Każdy sukces ma swoją cenę, którą trzeba zapłacić. Mam wrażenie, że swoimi artykułami przysporzyłem sobie nowych wrogów, szczególnie wśród tych, którym czytanie ze zrozumieniem przychodzi nieraz z trudem, a krytykę pewnych postaw społecznych traktują jako atak personalny. 
Mimo tych ciemnych stron, jakimi odznacza się praca publicysty, ogromnie się cieszę, że mogłem spędzić minione 12 miesięcy w Państwa towarzystwie! Był to dla mnie czas wielce pouczający i satysfakcjonujący.
     Przed nami Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok, dni pełne blasku i rodzinnego ciepła, podczas których powracają radosne wspomnienia i rodzą się nowe nadzieje. W imieniu zespołu redakcyjnego „BIT-u”, Zarządu Fundacji „Trakt” i w swoim własnym, życzę Drogim Czytelnikom wiele radości, zdrowia i spełnienia marzeń! Tego samego życzę moim współpracownikom, redakcyjnym koleżankom i kolegom i jednocześnie pragnę Im podziękować za wszechstronną pomoc w tworzeniu kolejnych numerów miesięcznika. Wszystkim przesyłam najszczersze życzenia WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU! 
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2. Józef Szczurek – Droga do samodzielności 
Dwusetna rocznica urodzin Ludwika Braille’ a w całej Europie przyniosła dużą ilość artykułów prasowych i imprez kulturalnych poświęconych twórcy pisma wypukłego oraz znaczeniu tego genialnego wynalazku dla ludzi niewidomych. Satysfakcję i zadowolenie może budzić fakt, że potrafiliśmy wykorzystać tę okazję do przypomnienia o niezniszczalnej wartości pisma Braille’a, zwłaszcza teraz, kiedy zachłysnęliśmy się techniką komputerową i pismo punktowe zaczęliśmy spychać na margines. Nie chciałbym być źle zrozumiany. Uważam, że komputer stał się już nie milowym, ale tysiącmilowym krokiem na drodze do samodzielności niewidomych, zwłaszcza w dostępie do kultury, nauki oraz emancypacji społecznej i ekonomicznej. Nigdy jednak nie zastąpi pisma Braille’a, gdyż tylko ono sprawia, że nie jesteśmy analfabetami skazanymi wyłącznie na słuchanie głośnego czytania i możemy bezpośrednio, własnymi zmysłami odbierać słowo pisane. 
 
Liczyłem przede wszystkim na siebie 

 W moim życiu pismo Braille’a odegrało niezmiernie ważną rolę. Bez niego prawdopodobnie nie mógłbym ukończyć studiów, a potem przez długie lata pracować jako dziennikarz. Moja nauka w szkole średniej, a także studia uniwersyteckie opierały się na notatkach brajlowskich, które służyły nie tylko mnie, ale również moim widzącym przyjaciołom, gdyż podczas sesji egzaminacyjnych uczyliśmy się w kilkuosobowych zespołach. 
 Pozwolę sobie przytoczyć fragment wypowiedzi nadesłanej niedawno do „Pochodni". Autorką jest jedna z koleżanek z lat studenckich, Mira Żołtak, która w czasie swej pracy zawodowej przez dziesiątki lat odgrywała ważną rolę w prasie środkowopomorskiej: 
 „Drugi powód napisania tego listu jest raczej osobisty. W 1958 roku ukończyłam Wydział Dziennikarski na Uniwersytecie Warszawskim. Przez cztery lata studiów naszym kolegą w grupie był Józek Szczurek – niewidomy. Zawsze zadbany, pogodny, życzliwy, bardzo samodzielny, koleżeński. Kiedy chcieliśmy iść na wagary do Łazienek, on zostawał na wykładzie. Wiedzieliśmy, że na niego możemy liczyć, że przekaże nam temat wykładu bezbłędnie i rzeczowo. Pisał brajlem. Miał takie blaszane okładki, w które wkładał zeszyt, rzecz jasna, pisał głośniej niż pozostali studenci. Pewnego razu na wykładzie z historii literatury powszechnej, kiedy tak „stukał", profesor (nazwiska nie wymienię) przerwał swój monolog i dosyć głośno powiedział: Czy Pan tak długo będzie jeszcze strugał te ołówki? Zamarliśmy! Józek oczywiście przestał notować. Na przerwie podeszliśmy do profesora i wszystko wyjaśniliśmy. Ten podszedł do Józka i serdecznie go przeprosił". 
 Nie muszę chyba dodawać, że wtedy dla niewidomych studentów nie było podręczników w brajlu, ani na taśmie, bo magnetofony stały się popularne dopiero w latach 60., dlatego własne notatki z wykładów i zajęć seminaryjnych były podstawą nauki i warunkiem dorównania studentom widzącym, dla których stały otworem biblioteki i czytelnie. 
 
Bez podpowiedzi ani rusz 

W wielu wypadkach pismo wypukłe staje się nie do zastąpienia, na przykład, gdy niewidomy prelegent czy wykładowca spotyka się z widzącymi słuchaczami. Przykro jest patrzeć, gdy w czasie prelekcji nie ma on przed sobą brajlowskiego konspektu wykładu i widzący współpracownik musi przy nim siedzieć i co chwilę podpowiadać, o czym ma dalej mówić. Jedynym lekarstwem na tę poniżającą sytuację jest znajomość brajla i przygotowywanie planu wystąpienia w dostępnej dla siebie formie. Jest to bardzo ważny, choć często niedoceniany aspekt samodzielności. 
 Gdy w okresie aktywnego życia zawodowego, brałem udział w rozmaitych konferencjach i zjazdach, miałem okazję nasłuchania się ironicznych, często lekceważących uwag osób uczestniczących w zebraniach, gdy niewidomi środowiskowi notable siedzący za stołem prezydialnym czekali na podpowiedzi swych widzących asystentów. Zawsze wtedy wypełniało mnie poczucie ulgi, że ja nigdy, dzięki znajomości brajla, nie staję się obiektem kpin lub poniżającego współczucia. 
 
Sprzyjające warunki 

 Moim zdaniem, upowszechnienie technik komputerowych sprzyja rozwojowi pisma wypukłego, głównie ze względu na łatwość jego druku. Jako przykład niech posłuży fakt, że na opakowaniach prawie wszystkich leków znajdują się brajlowskie napisy. Jest to bardzo ważne dla niewidomych, gdyż uniezależnia ich to od osób widzących. Producentom leków należy się za to uznanie i wdzięczność. 
 Z satysfakcją dowiedziałem się ostatnio, że w niektórych hotelach i ośrodkach wypoczynkowo-leczniczych znajdują się wydane w brajlu informacje o świadczonych usługach. Jestem przekonany, że podobnych przykładów będzie coraz więcej wraz z upowszechnianiem się drukarskich technik komputerowych. Szkoda tylko, że drukarki brajlowskie są tak koszmarnie drogie. Ich cena, a co za tym idzie – niedostępność – stają się główną przeszkodą w popularyzacji brajla. 
 Czasem zdarza się, że znajomość tego pisma ma smak życia. Mam przyjaciela, któremu wybuch miny zniszczył kiedyś wzrok i jedno ucho. Teraz, na skutek choroby, stracił słuch w drugim uchu. Jedynym kontaktem          z otaczającym go światem stało się pismo Braille’a. Dzięki niemu może czytać czasopisma i książki oraz porozumiewać się z bliskimi. Czym byłoby jego życie bez tej wspaniałej umiejętności! Choć jest to wypadek ekstremalny, to przecież nie znaczy, że takie sytuacje nie występują. 
 
Dominują inne formy korespondencji 

Nowoczesne środki porozumiewania się – poczta elektroniczna, telefony komórkowe, Internet – sprawiają, że zanika pisanie tradycyjnych listów. Zjawisko to nie omija również niewidomych. Jak wiadomo, listy brajlowskie zwolnione są od opłat pocztowych. Kiedy przed miesiącem chciałem wysłać taki list, na poczcie powstało wielkie zamieszanie. Żadna z pracujących tam pań nie spotkała się dotychczas z podobną sprawą. Wezwano kierownika urzędu, który – po dłuższym studiowaniu przepisów – polecił przyjęcie listu. 
 Chcąc się przekonać, jak wygląda sprawa wysyłania brajlowskich listów, zatelefonowałem do czterech warszawskich urzędów pocztowych z pytaniem, czy takie przesyłki przyjmują. Tylko w jednym z nich, na ulicy Filareckiej na Żoliborzu, pani urzędniczka znała przepisy i od razu odpowiedziała, że tak. Wiadomość tę podaję, aby nadawcy przesyłek ze znakiem: „przesyłka ociemniałych” nie zrażali się, gdy w okienku pocztowym wystąpią trudności. 
W moim odczuciu, dwusetna rocznica przyjścia na świat Ludwika Braille’a powinna ugruntować przekonanie, że stworzony przez niego genialny system komunikowania się między ludźmi niewidomymi nadal nie stracił na ważności. Korzystając z nowoczesnych środków technicznych, należy go szanować i rozwijać, aby nadal służył niewidomym na całym świecie.

powrót do spisu treści

3. Anna Wietecha – Niewidomy student na uniwersytecie (2) 

Uniwersytety otwarte dla niewidomych i słabowidzących studentów – marzenie czy rzeczywistość? 

Ograniczenia spowodowane dysfunkcją wzroku utrudniają codzienną egzystencję, a w szczególności zdobywanie wykształcenia. Mimo tego na uczelniach można spotkać coraz więcej niewidomych i słabowidzących studentów. Składa się na to wiele przyczyn systemowych, instytucjonalnych i jednostkowych.
W ciągu ostatnich kilku lat studiowanie stało się modne – coraz więcej młodych ludzi chce zdobywać wiedzę na poziomie akademickim. Trudno się temu dziwić przy stale rosnącej liczbie wyższych uczelni. Kiedy maturzysta nie dostanie się na wymarzony kierunek w trybie dziennym, czyli bezpłatnym w szkole państwowej, może wybrać odpłatną edukację na studiach wieczorowych lub zaocznych, bez względu na status uczelni.
Z szerokiej palety możliwości, podobnie jak studenci pełnosprawni, chętnie korzystają niewidomi i słabowidzący absolwenci szkół kończących się egzaminem dojrzałości. A skoro myślą oni o spędzeniu pięciu pracowitych lat w murach wybranej alma mater, są do tego w pewnym stopniu przygotowani. 
Droga edukacyjna niepełnosprawnej młodzieży częstokroć rozpoczyna się w szkołach specjalnych, ale nie musi się na nich kończyć. Można tam zdobyć potrzebną wiedzę i niezbędne umiejętności, które pozwolą na efektywną rehabilitację i aklimatyzację w środowisku osób widzących. Oprócz tego uczniowie z dysfunkcją wzroku włączają się w obręb szkolnictwa integracyjnego lub masowego, dzięki czemu mogą później rozpocząć studia bez obaw o reakcję widzących rówieśników. 

BON, czyli uniwersytet dla wszystkich

Już na pierwszym roku nauki, a nawet jeszcze jako kandydat do miana żaka, student z dysfunkcją wzroku, posiadający odpowiednie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, znajduje się pod opieką Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Tego typu komórek organizacyjnych powstaje na polskich uczelniach wciąż więcej. Co istotne, oferują one coraz szerszą pomoc. 
Aby opisać zasady ich funkcjonowania, posłużę się modelowym przykładem BON-u utworzonego w 2000 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Biuro stanowi kontynuację instytucji Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. Osób Niepełnosprawnych, który rozpoczął swoją działalność w 1996 roku. 
Z kolei praca Biura ds. Osób Niepełnosprawnych wpisuje się w koncepcję programu „Uniwersytet dla Wszystkich”. Jego prawną podstawę stanowiła umowa podpisana w 1999 roku pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Program ten był realizowany do roku 2003, ale z perspektywy czasu można powiedzieć, że jego długofalowe skutki trwają do dziś. Główny z nich to widoczna zmiana na bardziej pozytywne i otwarte podejście pracowników uczelni do studentów niepełnosprawnych. Nie koniec na tym: efekty programu trwale przekształciły uczelnianą rzeczywistość. Wśród osiągnięć wypracowanych w trakcie trwania programu na uwagę zasługują między innymi: architektoniczne przystosowanie 30 budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych, utworzenie transportu uniwersyteckiego i wypożyczalni przenośnego sprzętu komputerowego i innych urządzeń wspomagających oraz wyposażenie Biblioteki Uniwersyteckiej w specjalistyczny sprzęt komputerowy dla osób niewidomych i słabowidzących. 
Trzeba też wspomnieć o utworzeniu i zmodernizowaniu 18 stanowisk komputerowych dla osób niepełnosprawnych w pracowniach studenckich, przekształceniu tradycyjnej Biblioteki Książki Mówionej w Bibliotekę Książki Cyfrowej oraz o utworzeniu lektoratów języka angielskiego dla studentów z wadami wzroku i słuchu. Najbardziej godnym podkreślenia jest jednak ponad trzynastokrotny wzrost liczby studentów niepełnosprawnych na Uniwersytecie Warszawskim.
Na szczęście inicjatywa władz i pracowników Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego nie była jedyna, lecz stanowiła początek podobnych działań na innych uczelniach w Polsce. Wśród szkół wyższych, które aspirują do miana „Uniwersytetu dla Wszystkich”, znajdują się między innymi: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Śląski i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Można mieć zatem uzasadnioną nadzieję, że w niedalekiej przyszłości tego rodzaju chlubnych przykładów będzie jeszcze więcej.

Biedny jak student?

Choć mówimy, że „od przybytku głowa nie boli”, niewidomy czy słabowidzący student może się czasem czuć zagubiony w wielości rozmaitych form wsparcia, z których powinien umieć mądrze i efektywnie wybrać tę najwłaściwszą dla siebie. Stypendia to niezbędna pomoc finansowa, jakiej niepełnosprawni uczniowie szkół wyższych słusznie oczekują, aby mogli skoncentrować się wyłącznie na nauce, a nie na wyczerpujących i czasochłonnych poszukiwaniach źródła utrzymania. 
Oczekiwaniom tym wychodzą naprzeciw różne formy pomocy stypendialnej oferowane przez instytucje państwowe, jak też organizacje pozarządowe. Ich celem jest m.in. promowanie osiągnięć studentów z dysfunkcją wzroku. Jednym z nich niewątpliwie jest kontynuowanie nauki, stąd już na drugim roku student może otrzymać wsparcie w postaci stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, które wypłaca macierzysty wydział. Dla studentów z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi około 300 złotych miesięcznie.
Ponadto wydziały nagradzają osiągnięcia naukowe studentów w formie stypendiów naukowych. Naturalnie mają do nich prawo również studenci niewidomi i słabowidzący. Chociaż nie jest to łatwe, warto na nie pracować, bo wysokość takich stypendiów wynosi od 500 do 700 złotych miesięcznie.
Znaczące osiągnięcia naukowe (bez względu na posiadaną niepełnosprawność lub jej brak) stanowią z kolei podstawę do starań o dodatkową pomoc finansową, czyli rektorskie stypendium naukowe (około 3000 złotych na semestr) lub stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości około 1300 złotych miesięcznie.
Istnieje również oferta stypendialna skierowana specjalnie do grupy zdolnych studentów niepełnosprawnych. Jest ona częścią programu „Student II”, który realizuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Stypendium za osiągnięcia w nauce przyznaje Prezes PFRON-u na wniosek komisji opiniującej wnioski stypendialne. Jest o co walczyć, bo maksymalna kwota bezzwrotnego dofinansowania w tej formie na jeden semestr wynosi prawie 6500 złotych.
W ramach wspomnianego programu „Student II” można również ubiegać się o pokrycie dodatkowych kosztów nauki związanych z niepełnosprawnością. Limit dofinansowania, z którego należy się rozliczyć na podstawie rachunków i faktur, jest taki sam jak wysokość maksymalnego stypendium naukowego przyznanego przez Prezesa PFRON-u. Student niewidomy czy słabowidzący może wnioskować o refundację kosztów ponoszonych w następujących obszarach: dojazd na uczelnię, wyżywienie i zakwaterowanie, udział w zajęciach podnoszących sprawność fizyczną i psychiczną oraz materiały eksploatacyjne potrzebne do nauki i podręczniki.

Pomoc nie tylko z obowiązku

Oprócz instytucji specjalnie powołanych do udzielania pomocy materialnej, interesującą działalność stypendialną prowadzą organizacje pozarządowe. Jako alternatywę lub dodatek do stypendium socjalnego przyznawanego z uwagi na trudną sytuację materialną, można traktować stypendium Fundacji na Rzecz Studentów i Absolwentów UW „Universitatis Varsoviensis”. Jego wysokość zwykle różnicuje się w zależności od stopnia niepełnosprawności studenta oraz od dochodów w rodzinie. 
Kolejne dwie organizacje wspierają natomiast aktywność naukową niepełnosprawnych studentów. Pierwsza z nich to Centrum Myśli Jana Pawła II. Przyznaje ono stypendia w wysokości od 500 do nawet 1100 złotych miesięcznie. Znacznie niższe, ale za to skierowane wyłącznie do studentów niewidomych, są stypendia wypłacane przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach z Funduszu Stypendialnego imienia Hanny i Zdzisława Broncel. Mogą je otrzymać jedynie absolwenci szkół w Laskach. Wysokość pomocy to około 250 złotych miesięcznie.
Sytuacja materialna studenta, który ma problemy ze wzrokiem i wybrał Uniwersytet Warszawski, wydaje się znacznie lepsza niż dawniej. Warto rozejrzeć się wokół siebie, gdyż wcale nie musimy pozostać sami z naszymi trudnościami. Nie musimy też, wzorem pełnosprawnych rówieśników, szukać podczas studiów dodatkowego, płatnego zajęcia.
Wielu młodych ludzi zdaje sobie z tego sprawę i dlatego – mimo niepewności i obaw związanych z niepełnosprawnością – decyduje się rozpocząć naukę w szkole wyższej. Będzie ich coraz więcej, bo pięć lat na uniwersytecie stanowi doskonałą inwestycję we własną przyszłość. Możemy mieć nadzieję, że jej koszty zaczną się zwracać bardzo szybko. Jako doświadczona studentka zachęcam wszystkich do spróbowania swoich sił w murach uczelni.
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4. Łukasz Tomaszewski – Z drugiej strony PZN-u

  Miałem niespełna dziewięć lat, kiedy postanowiłem uczyć się gry na syntezatorze. Zainspirowany grą na tym instrumencie przez jednego z członków zespołu, jaki przygrywał na weselu mojej cioci, poprosiłem rodziców, by zapisali mnie do miejscowego ogniska muzycznego. Gra na instrumencie sprawiała mi wiele radości. Zapominałem wówczas o swoich problemach, siadałem przy klawiaturze i po prostu grałem. Tak było przez trzy pierwsze lata. Moja niepełnosprawność wzrokowa nie sprawiała mi wtedy większych problemów podczas nauki. Utwory, które grałem, były na tyle krótkie, że szybko uczyłem się ich na pamięć. Przy pomocy lupy odczytywałem zapis nutowy, grając przy tym prawą ręką linię melodyczną i starając się ją od razu bezbłędnie powtarzać. Z akordami też nie było problemu, gdyż lewa ręka podczas gry na syntezatorze jest mniej używana, a widoczność zapisu akordowego jest na tyle dobra, że można śledzić ją podczas gry. Z biegiem czasu i czynionych postępów zapisy nutowe stawały się coraz bardziej zaawansowane, mimo to ukończyłem ognisko muzyczne w grupie tych bardziej uzdolnionych dzieci. Mój nauczyciel usilnie namawiał mnie na kontynuację nauki w szkole muzycznej w klasie organów, ja jednak, przerażony obszernością nauczanych tam utworów w potrójnym zapisie nutowym, z góry założyłem, iż nie dam sobie rady. Z perspektywy czasu troszkę żałuję, że nawet nie spróbowałem, ale tak to już jest, kiedy człowiek zaczyna się bać całkowitej utraty wzroku. Od tamtej pory nadal gram na instrumencie klawiszowym, jednak bardziej dla zabawy. Gram ze słuchu i od czasu do czasu śpiewam ulubione piosenki. 
   Przygodę z mikrofonem zacząłem jeszcze wcześniej. Mój tato miał bowiem swój zespół muzyczny, sam też śpiewał i grał na gitarze. Nieraz podczas prób, jako mały chłopiec, śpiewałem do mikrofonu. Odkryłem wówczas, że kocham śpiew a muzyka sprawia mi wiele radości. W końcu również stworzyłem własną grupę muzyczną, miałem też propozycje zostania wokalistą niejednego miejscowego zespołu. 
Moim marzeniem było jednak zaśpiewać na dużej scenie i to najlepiej przed komisją, która oceniłaby mój występ. Chciałem usłyszeć opinię profesjonalistów z branży muzycznej, by dowiedzieć się, czy naprawdę mam talent, czy ludzie mówią tak tylko dlatego, że jestem osobą niepełnosprawną i nie chcą mi robić przykrości... Szukałem okazji, żeby móc to sprawdzić i w końcu, kiedy wpisałem w internetowej wyszukiwarce hasło: „słabowidzący w Koninie”, bo tutaj mieszkam, znalazłem informację o XVI Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Osób Niewidomych i Słabowidzących pn. „Widzieć inaczej”, który odbywa się rokrocznie w Miejskim Domu Kultury w Turku. Ogłoszenie to znalazłem na stronie PZN Okręgu Dolnośląskiego i postanowiłem bliżej się nim zainteresować. Wypełniłem kartę i niezwłocznie odesłałem do organizatora. 
Kiedy już możliwość mego uczestnictwa w imprezie stała się faktem, zaczęła mnie zastanawiać, a nawet irytować sprawa słabego przepływu informacji w środowisku ludzi słabowidzących i niewidomych w moim Okręgu. W lokalnej, prowincjonalnej społeczności powiązania rodzinne, zawodowe i towarzyskie tworzą gęsto utkaną sieć, w której wiadomości rozchodzą się szybko, nawet bez udziału mediów. Konin i Turek leżą od siebie w odległości 30 km i w obydwu miejscowościach działają koła terenowe, lecz gdy udałem się do najbliższego, tj. w Koninie, okazało się, że nic tam nie wiedziano o żadnym przeglądzie, mimo iż odbywa się regularnie od 16 lat! Postanowiłem drążyć dalej i zatelefonowałem do sekretariatu Okręgu Wielkopolskiego PZN w Poznaniu. Tutaj również nic o tej imprezie nikomu nie było wiadomo i dlatego nie wysłano żadnych informacji do kół terenowych. Skąd zatem wiedziano o niej w biurze Okręgu Dolnośląskiego? Okazało się, że informacja została rozesłana przez MDK w Turku pocztą elektroniczną do wszystkich okręgów PZN. Musiał ją więc otrzymać także Okręg Wielkopolski, tylko że na nią nie zareagował! Fakt ten jest dla mnie czymś oburzającym przynajmniej z dwóch powodów:
	po pierwsze, większość istotnych informacji trafia do kół terenowych (które na ogół pozbawione są dostępu do Internetu), za pośrednictwem biura okręgowego;

po drugie, impreza, choć została zorganizowana przez jednostkę leżącą poza strukturą Polskiego Związku Niewidomych, to jednak terytorialnie jest związana z obszarem działania Okręgu Wielkopolskiego. Do tego Ogólnopolski Przegląd Twórczości adresowany jest do osób niewidomych i słabowidzących!
A teraz kilka słów o samej imprezie. „Muzyka wyraża to, czego nie da się powiedzieć i czego nie da się przemilczeć” – te słowa, których autorem jest Victor Hugo, otworzyły XVI Ogólnopolski Przegląd „Widzieć inaczej” w dniu 17 października br. Przesłuchania uczestników rozpoczęły się o godz. 9.00 i trwały kilka godzin. Przed komisją konkursową zaprezentowało się 28 uczestników, a całość, według mnie, stała na bardzo wysokim poziomie artystycznym. Po porannych przesłuchaniach wszyscy udaliśmy się na obiad. Każdy z uczestników otrzymał plakietkę i bony uprawniające do skorzystania wraz z opiekunem z poczęstunku. Zamiejscowym zapewniono zakwaterowanie w hotelu. Po posiłku, przy kawie i deserze przedstawiono listę 16 laureatów, którzy mieli wystąpić podczas koncertu galowego.
Niestety, mojego nazwiska nie usłyszałem, ale tak naprawdę sam udział w tym wspaniałym przeglądzie był dla mnie czymś wyjątkowym. Pokonałem jedną z kolejnych barier i osiągnąłem cel, jakim był występ na dużej scenie. Choć nie zdobyłem laurów, było to dla mnie ważne i mobilizujące doświadczenie. Żal tylko, że o imprezie dowiedziałem się przypadkowo i dopiero w tym roku dzięki temu, że od niedawna dysponuję komputerem z dostępem do Internetu, a przecież jest to impreza środowiskowa, odbywająca się tak blisko od mojego miejsca zamieszkania i mająca kilkunastoletnią tradycję.
Podczas koncertu wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne upominki. Główną nagrodę Burmistrza Miasta Turek zdobyła Zuzanna Osuchowska z Żyrardowa. Osoby słabowidzące i niewidome, których łączy muzyka, mogły w trakcie imprezy wymienić doświadczenia, nie tylko muzyczne. Jedyne, czego – według mnie – zabrakło podczas konkursu to podziału na kategorie. Być może szanowna komisja brała je pod uwagę, ale tego już się nie dowiemy. Wrzucanie do jednego „worka” wokalistów, zespołów i instrumentalistów może być dla niektórych krzywdzące, gdyż występów tych nie sposób oceniać tą samą miarą. Mnie osobiście zaimponował pianista z zespołu „Pogodni”, który akompaniował i jednocześnie śpiewał z całym zespołem. I tutaj znów mały minusik dla organizatorów, którzy nie zapewnili odpowiedniego nagłośnienia dla grup wokalnych. Panie śpiewające w zespole musiały poradzić sobie bez mikrofonu, bo w przeciwnym wypadku zmuszone byłyby podawać go sobie z ręki do ręki, niczym pałeczkę w biegu sztafetowym. Nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie można było czegoś poprawić – wiedzą o tym, mam nadzieję, organizatorzy i ja także mam własne przemyślenia. Jednego wszakże jestem absolutnie pewien – za rok znów spróbuję swoich sił!
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5. Bogusław Witek – Sponsorowane szczęście do wynajęcia

Na wstępie pragnę wyraźnie zastrzec, że przedstawione w tym artykule poglądy nie odzwierciedlają stanowiska Wydawcy „BIT-u” ani jego zespołu redakcyjnego, wśród którego wzbudziły wiele kontrowersji. Wyrażają one jednostkowy, subiektywny punkt widzenia autora, jego prywatny głos w dyskusji na temat form i sposobów wydatkowania publicznych pieniędzy na rehabilitację osób niepełnosprawnych. Dyskusję tę zainicjowałem przed kilkoma miesiącami artykułem pt. „Czas projektobrania”, a w niniejszym tekście chcę podzielić się kolejnymi wątpliwościami, a także spróbować nakreślić własną, częściową wizję poprawnego systemu finansowania działalności rehabilitacyjnej. Pragnę także serdecznie przeprosić tych wszystkich, którzy mogliby poczuć się urażeni treścią mych wywodów. Moim zamiarem nie jest dyskredytowanie przedsięwzięć prowadzonych częstokroć z zaangażowaniem i wiarą pomysłodawców w ich dobroczynne skutki, ani wyśmiewanie  członków naszego środowiska, dla których udział w tych przedsięwzięciach okazał się, ich zdaniem, owocny i potrzebny. Zastanawiam się natomiast, czy oparcie finansowania rehabilitacji o konkursy wniosków i projektów jest krokiem we właściwym kierunku, czy może powielaniem błędów w polityce finansowej państwa, już raz poddanych negatywnej, historycznej weryfikacji? 
Któż z nas nie chciałby choć przez chwilę czuć się szczęśliwym? Niejednemu się to udaje, bo nawet jeśli nie ma uniwersalnej recepty na szczęście, to każdy wie, że przy odrobinie starań można sobie to i owo z losem wytargować. Miłośnikom podróży i przygody szczęście może kojarzyć się z wyprawami w egzotyczne regiony, lotem balonem czy zmaganiami z wiatrem na pełnym morzu. Możliwości poszukiwania i znajdowania okruchów ekscytującego stanu ducha zwanego szczęściem, wydają się nieograniczone, nic jednak bardziej nie pomaga w tych poszukiwaniach jak zasobny portfel. Chwile radości i szczęścia bywają ulotne, za to nader często – dość drogie. Wiedzą o tym najlepiej pasjonaci zrzeszeni w ekskluzywnych klubach sportowych – aeronauci, żeglarze, amatorzy hippiki, dla których zajęcia te są na ogół bardzo kosztownym hobby. Za tego rodzaju przyjemności trzeba, niestety, sporo płacić, a ci, których nie stać na nie, muszą szukać sobie sponsorów.
	Dobrym sposobem finansowania marzeń były i są społeczne fundusze. Dojście do nich wymagało zawsze ogromu cierpliwości w pokonywaniu biurokratycznych zakrętów, ale trud zwykle się opłacał i to było najważniejsze. 
	Obecnie społeczne fundusze bardzo się zinstytucjonalizowały i dostęp do nich nie jest łatwy, ale wspomniany wysiłek nadal się opłaca. Każdy ma prawo do chwili radości i szczęścia, różnica między osobami pełnosprawnymi a niepełnosprawnymi polega w tej kwestii na tym, że tym pierwszym nikt nie chce szczęścia sponsorować, natomiast na zorganizowanie akcji, które mogą przez moment uszczęśliwić osoby niepełnosprawne, można tu i ówdzie z powodzeniem zdobyć parę groszy. Oczywiście nie pod nazwą „uszczęśliwianie”, bo pod tym nie podpisze się żaden urzędnik odpowiedzialny za publiczne fundusze i prawie żaden prywatny sponsor, lecz pod hasłem:  „rehabilitacja” – pojęciem wdzięcznym i wszechstronnym, o tak wielu obliczach, że trudno je zarówno rozpoznać, jak i zakwestionować w najdziwniejszych nawet formach działalności. Stąd już tylko niewielki krok do pomysłu, jaki może powstać w głowach pasjonatów, uprawiających kosztowne, elitarne hobby. „Panowie, róbmy swoje, tylko teraz już jako wolontariusze! Zaprośmy niepełnosprawnych na pokłady naszych jachtów, szybowców i gondoli, jeśli postaramy się o zapewnienie im minimum bezpieczeństwa, to będziemy mogli spokojnie oddawać się swojej pasji, zyskując przy tym społecznego sponsora! Niepełnosprawni, w rzeczy samej, nie powinni za bardzo przeszkadzać, a przypuszczalnie nawet będą wdzięczni”. 
O aeroterapii, czyli o lotach balonem osób niewidomych, słyszałem kilka lat temu, choć niestety nie dane mi było w nich uczestniczyć. Polegały one na tym, że kilkoro niewidomych wsiadało do gondoli, by po napełnieniu balonu helem ruszyć pod wodzą fachmana-aeronauty, gdzie wiatr i oczy (tegoż aeronauty) poniosą. W praktyce na wysokość i odległość, na jaką pozwalała zaczepiona lina, ale nie grymaśmy, dobrze? A jeśli komuś, kto w istocie służył tylko za balast, mogłoby się wydawać, że to zbyt mało wrażeń, to przecież wiadomo, co się zwykle robi ze zbędnym balastem... Mają Państwo rację – to nie było śmieszne! Chodzi mi jednak o to, komu i czemu tego typu formy, rekreacji, umownie zwane „rehabilitacją”, naprawdę służą, komu przynoszą większą korzyść? Do tych ponurych rozmyślań sprowokował mnie jeden z przedstawicieli naszego środowiska, uczestniczący kiedyś w organizowanym przez „Cross” obozie żeglarskim dla niewidomych. Każda z żaglówek była czyjąś prywatną własnością, a właściciel łodzi po wypłynięciu na wodę dzierżył ster, gdyż na tym właśnie polega główna przyjemność żeglowania, natomiast zadaniem niewidomych i słabowidzących załogantów było siedzieć grzecznie przy burcie i „robić za balast”. „Stwierdziłem, że to nie dla mnie i przerzuciłem się na spływy kajakowe, gdyż tam przynajmniej coś trzeba robić” – zakończył mój rozmówca, a ja zadałem sobie w duchu pytanie, kto tak naprawdę był beneficjentem tego żeglarskiego obozu, kto miał z niego większą frajdę i w dodatku za cudze pieniądze? 
	A skoro jesteśmy „na wodzie”, to należy wspomnieć o odbywających się regularnie od kilku lat bałtyckich rejsach „Zawiszy Czarnego” z udziałem niewidomych pasażerów, czy jak kto woli: załogantów, w ramach projektu „Zobaczyć morze”. Ostatnio przybyła do nich jeszcze jedna, sponsorowana impreza żeglarska pn. „Spotkanie zatokowe”, polegająca na powitaniu na morzu wracającego z rejsu „Zawiszy” przez załogi kilkunastu jachtów, także z osobami niepełnosprawnymi na pokładach. Imprezy te przygotowywane są i prowadzone z właściwym sobie rozmachem i medialną oprawą, w telewizyjnej migawce można było usłyszeć wypowiedzi wolontariuszy mówiących o „pokonywaniu barier, walce ze słabością, zdobywaniu pewności siebie” itd. Z kolei w znanych mi relacjach uczestników tych imprez, tyle jest egzaltacji i słów wdzięczności za umożliwienie udziału w przygodzie, że czuję się trochę jak zdrajca, podlec albo „pies ogrodnika” przez to, że śmiem zgłaszać jakieś wątpliwości. Fakt, że nie byłem uczestnikiem tych imprez, stwarza mi jednak komfort niezależnej ich oceny, bez jarzma samonarzucającej się, lojalnej wdzięczności dla organizatorów. Kto wie, może to nawet dobrze, że dzielny „Zawisza Czarny” zamiast iść na zapałki lub zostać przerobiony na muzeum – wciąż pruje wody Bałtyku, znajdując sponsorów na swe utrzymanie, choć kilka lat temu nikt by nie sądził, że środki te pozyskiwane będą również w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych, no bo gdzież tym ostatnim do żeglowania? 	 
Nie odmawiam ludziom niewidomym prawa do przeżywania mocnych wrażeń w warunkach i miejscach, do których normalnie nie mieliby dostępu. Co więcej, uważam, że za swoje pieniądze każdy może wyczyniać, co mu się żywnie podoba! Może wejść w porozumienie z dowolną grupą zapalonych żeglarzy, szybowników czy alpinistów, przetrzebić swe oszczędności i ruszyć na spotkanie z przygodą. Każdy też ma prawo do decydowania o tym, co dla niego jest ważne, co pomaga w pokonywaniu barier, także tych, jakie stawia przed nami niepełnosprawność. I dlatego wcale nie krytykuję idei morskich zmagań z Neptunem, w których uczestniczą osoby niewidome! Ktoś wpadł na pomysł, pozyskał środki niezbędne do jego realizacji i zaprosił do udziału w projekcie osoby niepełnosprawne. Każda z tych rzeczy zasługuje na uznanie, mój niepokój wynika natomiast z obawy, że taki mechanizm działania miałby stać się uniwersalną receptą na organizowanie rehabilitacji w powszechnym wymiarze.
Pewność siebie, to nie odznaka sprawności harcerskiej, którą można sobie przyszyć do rękawa po powrocie z rejsu „Zawiszą Czarnym”. Samo uczestniczenie w uprawianiu niebezpiecznych sportów i do tego w bardziej biernej niż czynnej roli, nie przystosowuje automatycznie osoby niepełnosprawnej do społeczeństwa, nie ułatwia ani nie uczy codziennego w nim funkcjonowania, a na te właśnie rzeczy, w moim przekonaniu, powinno się przede wszystkim wydawać społeczne środki. Z drugiej jednak strony udział osób niepełnosprawnych w różnego rodzaju akcjach, także o charakterze rekreacyjno-sportowym, wraz z ludźmi pełnosprawnymi występującymi nie tylko w roli opiekunów, lecz dobrowolnych uczestników, stanowi udział w życiu społecznym, posiada więc walor integracyjny, a więc i do pewnego stopnia rehabilitacyjny. Trudno jest więc arbitralnie ustalić, co dla danej osoby jest rehabilitacją, a co nie jest, każdy powinien o tym zdecydować sam i w tym miejscu dochodzimy do istoty problemu, jakim jest swoboda wyboru form rehabilitacji i podmiotowość jej adresatów.
W ustroju tzw. „sprawiedliwości społecznej”, jaki mamy od 20 lat za sobą, państwo decydowało za obywateli o tym, co jest im potrzebne do ogólnego oraz indywidualnego rozwoju, i zgodnie z tą polityką dotowało określone rodzaje dóbr i usług, z których obywatele mogli korzystać z ulgową, bądź zerową odpłatnością. System ten upadł nie dlatego, że był z gruntu zły, lecz dlatego, że nie odpowiadał aktualnemu poziomowi świadomości społecznej. Nie chcieliśmy i nadal nie chcemy, żeby decydowano za nas, jakie są nasze potrzeby, co mamy robić z wolnym czasem i z kim się przyjaźnić.  
Czy nie wydaje się Państwu, że w systemie przyznawania publicznych pieniędzy na działalność rehabilitacyjną pobrzmiewają znajome echa minionej epoki? Urzędnicy instytucji ogłaszających konkursy ofert na działalność rehabilitacyjną decydują (w oparciu o opinie wynajętych ekspertów) o tym, które formy tej działalności zasługują na finansowe wsparcie. Sami też przyznają, że z powodu nawału rozpatrywanych wniosków, nie są w stanie poddawać ich dogłębnej analizie. Dodajmy, że często nie są także w stanie w pełni ocenić skuteczności dofinansowanych działań z powodu braku bezpośredniego kontaktu z beneficjentami.
Czy wobec tego nie byłoby lepiej, gdyby gros pieniędzy (nie twierdzę, że wszystkie) przeznaczonych na rehabilitację, trafiało bezpośrednio do kieszeni ludzi niepełnosprawnych, np. w formie stałych miesięcznych dodatków zależnych od stopnia niepełnosprawności, a dopiero później finansowało formy rehabilitacji oferowane tym osobom przez rozliczne fundacje i stowarzyszenia? Korzyści płynących z takiego rozwiązania jest co najmniej kilka:
	osoby niepełnosprawne same decydowałyby o tym, jakie formy i działania o charakterze rehabilitacyjnym są im potrzebne i z których (jako ich nabywcy) będą korzystać, 

występując w roli pełnoprawnych klientów, osoby te stałyby się podmiotami umów o świadczenie konkretnych usług, a nie przedmiotem działalności, czymś w rodzaju „materiału do przerobu” koniecznego do rozliczenia projektu,
zakres form rehabilitacji zostałby wyznaczony przez obiektywne prawa rynku, a ich odbiorcy wyzwoliliby się z niewygodnej roli szczęśliwych uczestników, zobowiązanych do uczucia wdzięczności z racji dopuszczenia do udziału w imprezie w ramach ulgowej odpłatności,
pieniądze przeznaczone na rehabilitację nie finansowałyby de facto aktywności ludzi w pełni sprawnych, pozyskujących w ten sposób fundusze pod pretekstem, np. organizowania imprez dla niewidomych.

Myślę, że nadanie osobom niepełnosprawnym statusu podmiotów decydujących o sposobie wykorzystania pieniędzy na indywidualną rehabilitację, to także kwestia zaufania państwa do obywateli, w tym przypadku – obywateli niepełnosprawnych. W niektórych przypadkach, np. ograniczonej zdolności do czynności prawnych, ów brak zaufania może nawet być uzasadniony, nie oznacza to jednak, że wszyscy powinniśmy być traktowani jak osoby całkowicie ubezwłasnowolnione! O aktualnym poziomie tegoż zaufania świadczy choćby wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, z którego trudno byłoby nawet w niewielkim stopniu  sfinansować to, na co został przeznaczony. Tam, gdzie są pieniądze do wydania na określone świadczenia, zawsze ustawi się po nie kolejka chętnych, w której pierwszymi będą zwykle ci najsprytniejsi, najbardziej przekonywający, za to niekoniecznie ci, którzy spożytkują je najbardziej efektywnie i tym samym powinni je otrzymać.
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6. Czesław Ślusarczyk – Internet w życiu osób niepełnosprawnych 

Internet jest niezwykle użytecznym medium dla ludzi żyjących w społeczeństwie informacyjnym, ale szczególnie ważny jest on dla osób niepełnosprawnych, ponieważ radykalnie zmienia warunki funkcjonowania takich osób oraz zwiększa ich szanse życiowe. Aby bliżej przyjrzeć się różnym kwestiom związanym z wykorzystaniem Internetu przez osoby niepełnosprawne, przeprowadziłem badanie ankietowe, którego głównym celem było określenie roli i znaczenia Internetu w życiu osób niepełnosprawnych. Badanie zostało zrealizowane w sierpniu i we wrześniu 2009 roku. Dobór respondentów do próby miał charakter celowy i oparty był na dostępie do adresów internetowych uczestników środowiskowych list dyskusyjnych oraz na kontaktach osobistych. Sprawia to, że badana grupa nie może być traktowana jako reprezentatywna próba całej populacji niepełnosprawnych w Polsce i wobec tego uzyskane wyniki nie mogą być podstawą do nakreślenia pełnego obrazu problemu wykorzystania Internetu przez wszystkich niepełnosprawnych, ale z pewnością pozwalają na charakterystykę wielu kwestii związanych z tym zagadnieniem.
W badaniu uczestniczyły 132 osoby niepełnosprawne, w tym 62 kobiety i 70 mężczyzn. Biorąc pod uwagę rodzaj niepełnosprawności respondentów, w badanej grupie znalazło się 90 osób z niepełnosprawnością wzrokową, 22 osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, 12 – z uszkodzonym narządem ruchu, 1 osoba niedosłysząca i 7 osób z innym rodzajem niepełnosprawności. 
Po przeprowadzeniu badania okazało się, iż Internet pełni rozmaite funkcje w życiu osób niepełnosprawnych. Stanowi on dla tych osób przede wszystkim źródło informacji oraz środek komunikacji. Funkcje te wskazali wszyscy ankietowani. Wobec trudności, jakie osoby niepełnosprawne często mają przy poszukiwaniu informacji oraz podczas komunikacji z innymi ludźmi, taki wynik badania nie jest zaskoczeniem i jest zbieżny z powszechnie pojmowaną rolą Internetu. Internet jest bowiem medium znakomicie ułatwiającym zaspokojenie potrzeb tego rodzaju.
Na podkreślenie zasługuje też fakt, że dla ponad trzech czwartych uczestników badania Internet jest miejscem edukacji, a dla prawie 70 proc. respondentów jest on narzędziem pracy oraz miejscem nawiązywania kontaktów. Te dane liczbowe pokazują, jak ważne funkcje pełni Internet w życiu niepełnosprawnych.
Duże znaczenie ma on także jako środek ułatwiający integrację społeczną. Tę funkcję Internetu wskazała przeszło połowa (56,8 proc.) respondentów. Chodzi tu zarówno o integrację w ramach rozmaitych grup osób niepełnosprawnych (niewidomi, niesłyszący, niesprawni ruchowo), jak i o integrację z ogółem społeczeństwa. Dla integracji grupowej szczególnie przydatne są środowiskowe listy dyskusyjne, np. lista Typhlos, lista PZN-u i lista prowadzona przez Fundację „Trakt”. Natomiast dla integracji ogólnospołecznej przydatne są różnego rodzaju listy mailingowe i fora dyskusyjne, adresowane do ogółu internautów, gdzie kwestia niepełnosprawności uczestnika dyskusji nie ma żadnego znaczenia.
Badanie wykazało również, że dla co trzeciego respondenta Internet jest miejscem swobodnego wyrażania poglądów, czyli pełni funkcje swoistego Hyde Parku, a dla prawie 30 proc. badanych jest sposobem na samotność oraz środkiem ułatwiającym wyrażanie poglądów grupowych, co oznacza, że znaczna część respondentów traktuje Internet jako nowoczesną Agorę. Przytoczone dane liczbowe wskazują, że wspomniane funkcje Internetu mają niebagatelne znaczenie w życiu osób niepełnosprawnych.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że zaskakująco duża ilość badanych, bo aż ok. 60 proc., wykorzystuje Internet do przeprowadzania operacji bankowych, pobierania różnego rodzaju materiałów oraz do robienia zakupów. Dowodzi to dużej otwartości osób niepełnosprawnych na nowe i skomplikowane rozwiązania techniczne, pojawiające się w społeczeństwie informacyjnym oraz pokazuje wielką użyteczność Internetu dla niepełnosprawnych. Uczestnicy badania wskazali ponadto, iż wykorzystują Internet do następujących celów:
- słuchanie radia (51 proc.),
- prezentacja własnych poglądów (24 proc.),
- załatwianie spraw w urzędach (15proc.),
- rozrywka np. gry online (14 proc.),
- tworzenie własnych stron internetowych (12 proc.),
- oglądanie telewizji (11 proc.),
- prowadzenie blogu (6 proc.),
- zamieszczanie własnych audycji radiowych lub filmów (5 proc.).

Przedstawione dane pokazują, jak wiele różnych ról w życiu osób niepełnosprawnych odgrywa dziś Internet i jak wielkie ma dla nich znaczenie. Obraz nakreślony za pomocą tych danych warto uzupełnić, korzystając z informacji zebranych za pomocą pytań dotyczących wpływu Internetu na życie respondentów. W ankiecie znalazło się m.in. pytanie: „Czy korzystanie z Internetu wpłynęło lub wpływa w jakikolwiek sposób na Pani/Pana życie?”. Odpowiedzi twierdzącej udzieliło 82 proc. respondentów, a tylko 16 proc. stwierdziło, że nie zauważa żadnego wpływu. Natomiast ogólna ocena skutków korzystania z Internetu przez osoby niepełnosprawne została ustalona za pomocą pytania: „Czy zdaniem Pani/Pana korzystanie z Internetu przynosi osobom niepełnosprawnym więcej korzyści, czy więcej skutków negatywnych”? Zdecydowana większość respondentów, tj. 85 proc. oceniło, iż korzystanie z Internetu daje więcej korzyści niż skutków negatywnych, a żaden respondent nie stwierdził, że ma miejsce sytuacja odwrotna. Pozostałe 15 proc. ankietowanych stanowiły osoby, które albo stwierdziły, że Internet daje tyle samo korzyści co skutków negatywnych, albo nie potrafiły udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Takie wyniki ankiety potwierdzają wielką i jednocześnie pozytywną rolę Internetu w życiu osób niepełnosprawnych. Respondenci najczęściej wymieniali następujące pozytywne konsekwencje korzystania z Internetu:
- możliwość łatwego i szybkiego dostępu do informacji,
- ułatwienie szybkiej komunikacji z innymi ludźmi (rodzina, przyjaciele, znajomi, współpracownicy),
- zwiększenie samodzielności i niezależności od innych osób (ważne dla ogółu niepełnosprawnych),
- ułatwienie nawiązywania kontaktów, 
- zwiększenie możliwości otrzymania pracy (m.in. w formie telepracy),
- możliwość załatwienia wielu spraw bez konieczności wychodzenia z domu (szczególnie ważne dla niepełnosprawnych ruchowo). 
Wśród najczęściej wymienianych przez respondentów negatywnych skutków korzystania z Internetu znalazły się:
- „pochłaniacz czasu”,
- ograniczenie kontaktów bezpośrednich z innymi osobami na rzecz kontaktów wirtualnych,
- niekorzystny wpływ na stan zdrowia (np. bóle kręgosłupa spowodowane zbyt dużą ilością czasu spędzanego przy komputerze).

Podsumowując, można stwierdzić, że Internet jest bardzo użytecznym i pomocnym medium dla ludzi z różnymi niepełnosprawnościami. Eliminuje  bowiem lub przynajmniej znacznie ogranicza rozmaite trudności, jakie do niedawna, tzn. do czasów „przedinternetowych”, mieli niepełnosprawni. Znakomicie ułatwia funkcjonowanie niepełnosprawnym w społeczeństwie informacyjnym oraz stwarza nowe możliwości rozwoju i samorealizacji.
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7. Marek Groszkowski – O tym, co wydawało się nierealne, a stało się faktem

Mam 21 lat. Studiuję historię na Uniwersytecie Warszawskim w trybie dziennym. Jestem słabowidzący z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W wieku siedmiu miesięcy przeszedłem operację zaćmy na oboje oczu, w wyniku czego usunięto mi soczewki. Na co dzień korzystam z okularów dwuogniskowych, które są moją podstawową pomocą optyczną. 
A teraz chciałbym opowiedzieć o jednej z największych przygód mojego życia, czyli o wyjeździe do Tunezji w dniach 18.09 - 4.10.2009 r. Wyprawę tę zorganizował zakład historii starożytnej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Podstawowym celem projektu było zbadanie przemian w relacjach między miastem a jego wiejskim otoczeniem w dzisiejszej Tunezji na przestrzeni tysiąca lat – od późnej epoki punickiej do końca panowania bizantyjskiego. Interesował nas nie tylko ich charakter polityczny, ale także społeczny, gospodarczy, kulturowy i religijny. Pomiędzy poszczególnymi zabytkami znajdującymi się na trasie naszego objazdu przemieszczaliśmy się prawie zawsze na rowerach. Był to może nie najszybszy, ale na pewno najtańszy i najzdrowszy środek transportu.   
	Warto przy tym wspomnieć, że przez pięć ostatnich lat miałem okazję uczestniczyć w kolarskich wyścigach tandemowych. Poza tym z ogromną przyjemnością jeżdżę dużo na pojedynczym rowerze zarówno sam, jak i z kolegami. Podczas tej wyprawy zdobyte w ten sposób doświadczenia okazały się bardzo przydatne.
Wielu nie wyobraża sobie, by osoba słabowidząca mogła jeździć sama na rowerze i często uznaje się to za dobry żart, gdy ktoś usiłuje łączyć te dwa pojęcia. Czy naprawdę zawsze jest to niemożliwe? Otóż ja właśnie miałem okazję przekonać się, że może być inaczej. Musiałem tylko bardzo tego chcieć i przezwyciężyć kilka trudności. Największą z nich było przekonanie moich opiekunów naukowych i pozostałych współuczestników, że moja wada wzroku jest wprawdzie dość poważna, ale przy zachowaniu dużej ostrożności pozwala mi samodzielnie jeździć na rowerze. Ci pierwsi początkowo nie chcieli zgodzić się na moje uczestnictwo w wyprawie. Dopiero po długich pertraktacjach i deklaracjach kilku kolegów, że w razie potrzeby będą mi pomagać oraz mojej obietnicy, że nie będę wyjeżdżał na czoło grupy, mogłem zacząć przygotowania do wyjazdu na Czarny Ląd. 
 Pracy i przygotowań było sporo. Przede wszystkim musiałem kupić odpowiedni rower turystyczny z bagażnikiem. Ten ostatni element był niezbędny, gdyż służył do przewożenia sakw z rzeczami osobistymi, a także śpiwora i pokrowca, w którym rower miał znajdować się podczas podróży samolotem. Każdy uczestnik naszego rowerowego objazdu musiał również posiadać kask, kamizelkę odblaskową do jazdy w nocy, dwie lampki (na przód i na tył roweru), pompkę, klucze rowerowe oraz apteczkę z podstawowymi lekami i zestawem do udzielania pierwszej pomocy. Cały mój bagaż ważył około 20 kilogramów, nie licząc roweru. 
Musiałem także przed wyjazdem sporo czasu poświęcić na opanowanie wszelkich czynności związanych z obsługą mojego pojazdu w razie jakiejś awarii oraz nauczyć się go skręcać i rozkręcać. Te ostatnie umiejętności były niezbędne przy nadawaniu i odbieraniu roweru z samolotu, w którym musiał być przewożony całkowicie rozłożony na części. 
Do wzięcia udziału w tym objeździe, poza nieodpartą chęcią przeżycia wielkiej, wspaniałej przygody, motywowała mnie także możliwość zaliczenia w ten ciekawy sposób obowiązkowej praktyki zawodowej. 
Wreszcie 18 września 2009 roku z bijącym sercem wsiadłem wraz z grupą (16 studentów i 2 opiekunów naukowych) na pokład samolotu lecącego do Rzymu. Stamtąd mieliśmy polecieć do Palermo, a dzień później popłynąć promem do Tunisu. Nie trzeba dodawać, że wszyscy byliśmy pełni obaw. Dla większości z nas była to bowiem pierwsza w życiu wyprawa do kraju o tak odmiennej kulturze, a i ci, którzy w Afryce już byli, też mieli się, czym martwić. Trzeba tu bowiem dodać, że nie mieliśmy żadnych rezerwacji noclegów, ani też nie dało się ustalić wcześniej dokładnej trasy naszego przejazdu na rowerach. Opracowywaliśmy ją z dnia na dzień, już w samej Tunezji, często po rozmowach z tubylcami. Jechaliśmy więc „w nieznane” do dalekiego kraju, zdając się w wielu sprawach na los szczęścia. 
Okazało się jednak, że w większości nasze obawy były bezpodstawne. Pierwsze, i tak naprawdę w trakcie całej tej ekspedycji jedyne, poważne problemy spotkały nas na lotnisku w Palermo, gdzie wylądowaliśmy o godz. 22.00. Tu trzeba było złożyć rowery, by przejechać do miejsca noclegu. Niemalże każdy z nas musiał się zmagać z różnymi usterkami, których nasz sprzęt doznał podczas lotu. Jednemu skrzywiła się kierownica, drugiemu pedał się nie mógł wkręcić, trzeciemu, czyli mnie, odkręciły się linki hamulcowe itp. Sytuację pogarszał fakt, że to wszystko działo się późną nocą i byliśmy już zmęczeni wielogodzinną podróżą. Na szczęście, pomagając sobie, przezwyciężyliśmy te trudności i około trzeciej nad ranem dotarliśmy na miejsce noclegu. Następnego dnia, tak jak to było zaplanowane, popłynęliśmy promem do Tunisu.  
Tak zaczęła się nasza przygoda z Afryką. W Tunisie, stolicy państwa, spędziliśmy aż cztery noce – w dzień zwiedzaliśmy miasto oraz oglądaliśmy okoliczne zabytki. Potem jeszcze na dwa dni zatrzymaliśmy się w bardzo bogatym historycznie Kairounie. 
Poza tym każdego dnia zmienialiśmy miejsce pobytu, oglądając różne obiekty o znaczeniu historycznym. Były to m.in. wykopaliska archeologiczne (Makthar), amfiteatry (El-Jem), a także muzea.   
Jak już wspomniałem, przemieszczaliśmy się najczęściej na rowerach, pokonując około 100 km dziennie. Przez kilka dni bardzo dawały nam się we znaki upały, ale za to dwukrotnie jechaliśmy po kilka godzin w ulewnym, ciepłym deszczu, bo tak witała nas tunezyjska jesień. Nikt nie narzekał, bo wszyscy byliśmy naprawdę zachwyceni tym krajem i każdy pragnął, jak najwięcej zwiedzić. Oglądane zabytki były dla osób interesujących się historią bardzo ciekawe. Najbardziej zaintrygowało mnie Muzeum Bardo w Tunisie. Jest to największa tego typu placówka w Tunezji zawierająca olbrzymi zbiór eksponatów (w tym posągów, czy inskrypcji) z okresu rzymskiego i bizantyjskiego. Jest ich tam tak dużo, że mimo iż przebywaliśmy w tym miejscu prawie 4 godziny to i tak nie zdążyliśmy obejrzeć wszystkiego. 
Każdy z uczestników musiał przed wyjazdem do Tunezji przygotować referat na temat wskazany przez naszych opiekunów, który następnie wygłaszał najczęściej wieczorem, po znalezieniu miejsca na nocleg.  
Wbrew wszelkim obawom, dotyczącym mojej jazdy na rowerze, radziłem sobie całkiem dobrze. Okazało się, że dzięki doświadczeniu nabytemu w trakcie wyścigów tandemowych, jestem w stanie jechać bezpiecznie w grupie. Z przyjemnością stwierdziłem też, że byłem jednym z lepszych pod względem wytrzymałości fizycznej. 
Na zakończenie warto wspomnieć jeszcze o samej Tunezji i jej mieszkańcach. Są to bardzo mili i sympatyczni ludzie oferujący swoją pomoc niemalże w każdej potrzebie. Trzeba jednak dodać, że ponieważ jest to kraj czerpiący dochody głównie z turystyki, jego obywatele są nastawieni na to, by zachęcić jak najwięcej cudzoziemców do pozostawienia w nim jak największej ilości gotówki. Dominującym wyznaniem jest tu islam, stąd niemal w każdej, nawet najmniejszej miejscowości można natrafić na meczet. Ponieważ islam wiąże się z zakazem spożywania alkoholu, toteż bardzo trudno go tu nabyć i jest drogi. Mieszkańcy Tunezji jedzą dużo warzyw, owoców oraz owoców morza. Najczęstszym daniem, jakie nam serwowano była kasza kuskus z warzywami. Chleb, który jedliśmy, nie przypominał wcale polskiego pieczywa.
Miasta tunezyjskie są niestety bardzo brudne. Głównym powodem tego jest brak pojemników na śmieci. Za to są tam dużo lepsze drogi niż u nas w Polsce. Dotyczy to szczególnie północnego rejonu kraju, gdzie trudno znaleźć najmniejszą chociażby dziurę w asfalcie. W Tunezji znajduje się poza tym bardzo dużo małych hoteli, dzięki czemu nie mieliśmy problemów ze znalezieniem noclegu.
Z pewnością jest to kraj, który warto odwiedzić nie tylko po to, by poznać inną kulturę, ale także, by przekonać się, że Tunezja nie jest zacofanym państwem. Znajduje się na drodze szybkiego rozwoju i jakość życia większości obywateli mieści się w europejskich standardach. Z pewnością warto się wybrać do Tunezji, nawet niekoniecznie podróżując po niej na rowerze, ale zapewniam, że jest to doskonałe miejsce do badań historycznych. 
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8. Tadeusz Majewski – Niewidomi w Wielkiej Brytanii 

Strategia na lata 2009-2014
	
Królewski Narodowy Instytut Niewidomych (Royal National Instytute of the Blind) jest wiodącą organizacją w Wielkiej Brytanii, której zadaniem jest organizowanie i promocja różnego rodzaju specjalistycznych usług świadczonych na rzecz osób niewidomych i słabowidzących. Instytut ten reprezentuje Wielką Brytanię w Europejskiej Unii Niewidomych. W 2008 r. przyjął obszerny plan działania na następne pięć lat pod nazwą: Strategia na lata 2009-2014. 
	Dokument ten nakreśla cele i działania, jakie organizacja ta zamierza realizować, aby poprawić komfort życia niewidomych i słabowidzących oraz wspomagać tych, którzy są zagrożeni utratą wzroku. Wymienia się trzy priorytety, podzielone dalej na szczegółowe zadania. Realizacja ich będzie wspierana przez sześć organizacyjnych przedsięwzięć. Znaczenie Strategii polega na tym, że została ona wypracowana w oparciu o poglądy i potrzeby ludzi niewidomych i słabowidzących oraz dotychczasowe sukcesy Instytutu na polu rozwiązywania problemów ludzi z uszkodzonym wzrokiem. Dokument był również konsultowany z organizacjami partnerskimi zajmującymi się powyższą tematyką. Priorytety, o których mowa, są następujące:

	Wyeliminowanie niekoniecznej utraty wzroku u pacjentów z problemami okulistycznymi.

Wspomaganie niezależnego życia osób niewidomych i słabowidzących.
Tworzenie społeczeństwa integracyjnego dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Szczegółowe cele, które Instytut zamierza realizować w tym zakresie:
 
Ad. 1.
	Propagowanie właściwych działań profilaktycznych w sytuacjach zagrożeń utraty wzroku. W Wielkiej Brytanii 50 proc. przypadków utraty wzroku nie musiało nastąpić, gdyby były stosowane zasady profilaktyki okulistycznej oraz zapewnione w odpowiednim czasie stosowne leczenie. 33 proc. ludzi w wieku powyżej 70 lat ze środowisk ubogich               i zaniedbanych pod względem socjalnym ma trudności w dostępie do regularnych badań okulistycznych. 

Zagwarantowanie w odpowiednim czasie dostępu do podstawowej           i specjalistycznej opieki lekarskiej osobom zdiagnozowanym jako zagrożone utratą wzroku. 

Ad.2.
	Zapewnienie emocjonalnego i praktycznego wspomagania dla każdej osoby tracącej wzrok i ociemniałej. Jest sprawą nie do pomyślenia, aby osoby takie były pozostawiane same sobie w zmienionych dla nich warunkach. Obecnie wiele z nich nie otrzymuje potrzebnego wsparcia, otrzymują je z opóźnieniem lub w stopniu niewystarczającym. Do 2014 roku Instytut zamierza takie osoby objąć opieką już w momencie ustalenia diagnozy okulistycznej lub negatywnego rokowania. 

Zapewnienie osobom niewidomym i słabowidzącym dostępu do indywidualnej pomocy i usług ułatwiających pokonywanie codziennych trudności. Brak wzroku pociąga za sobą wiele problemów, które nie zawsze można samodzielnie rozwiązać. Dla tych osób Instytut będzie starał się dostarczać informacji o możliwości skorzystania ze specjalnych usług oraz o ich dostępności na danym terenie. 
Zapewnienie osobom niewidomym i słabowidzącym takiego samego poziomu i zakresu edukacji, jaki mają ich widzący rówieśnicy. System integracyjny jest już szeroko stosowany w Wielkiej Brytanii. Jednak nie zawsze nauczanie jest na odpowiednim poziomie. Zdarza się, że brakuje odpowiednio przystosowanych materiałów dydaktycznych oraz specjalistycznych usług wspierających. Jeszcze gorzej przedstawia się sytuacja w zakresie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych. Zgromadzone dane wykazują, że 24 proc. osób niewidomych i słabowidzących w wieku do 60 roku życia nie posiada żadnych kwalifikacji, podczas gdy wskaźnik ten wśród osób widzących wynosi tylko 15 proc. 
Zapewnienie osobom niewidomym i słabowidzącym uzyskania odpowiedniego zatrudnienia lub ponownego zatrudnienia w przypadku utraty wzroku. Dane statystyczne wykazują, że 66 proc. osób niewidomych i słabowidzących w wieku aktywności zawodowej nie ma pracy. Istnieje potrzeba zwiększenia zakresu stosowania tzw. zatrudnienia wspomaganego, tj. wspieranego przez asystenta (trenera) pracy.
Zapewnienie niewidomym i słabowidzącym dzieciom i dorosłym       z dodatkowymi schorzeniami osiągnięcie optymalnego rozwoju swoich możliwości. W tym celu Instytut zamierza szerzej rozwijać                 i modernizować system opieki i edukacji tych osób. 

Ad. 3. 
Tworzenie społeczeństwa integracyjnego w szczegółowym ujęciu ma polegać na stworzeniu warunków umożliwiających coraz większej liczbie osób niewidomych i słabowidzących osiąganie następujących celów:
	bezpieczne i samodzielne podróżowanie,

samodzielny dostęp do książek, czasopism, gazet, radia i telewizji,
poprawianie samodzielności przez zastosowanie różnych urządzeń telekomunikacyjnych,
samodzielne dokonywanie zakupów i posługiwanie się pieniędzmi. 

Organizacyjne przedsięwzięcia

 Dla realizacji powyższych celów Instytut uruchomi następujące organizacyjne przedsięwzięcia: 
	Świadczenie indywidualnych usług wspomagających dla osób niewidomych i słabowidzących, 

Współpraca ze strategicznymi partnerami, a szczególnie z placówkami okulistycznymi i innymi organizacjami, które mogą włączyć się             i wzmocnić działania podejmowane przez Instytut,
Uruchomienie działań wspomagających wewnątrzśrodowiskowych wśród rówieśników będących osobami niewidomymi i słabowidzącymi, by mogły wzajemnie uczyć się radzenia sobie z trudnościami w różnych sytuacjach życiowych,
Mobilizowanie wolontariuszy do włączania się w realizację wyznaczonych w Strategii celów,
Uwzględnianie różnorodności potrzeb osób niewidomych                 i słabowidzących. Szczególnie ważne jest dotarcie do tych osób, które dotychczas nie otrzymywały żadnego wparcia lub otrzymywały je          w niedostatecznym zakresie, 
Działania w kierunku zmiany postaw społeczeństwa wobec osób niewidomych i słabowidzących.

Uwagi końcowe

 Na zakończenie w dokumencie Królewski Narodowy Instytut Niewidomych stwierdza, że przez przyjęcie tej Strategii pragnie uświadomić społeczeństwu, jakie problemy i potrzeby osób niewidomych i słabowidzących są najistotniejsze. Każdy z wyznaczonych w Strategii celów jest ważny, lecz dopiero realizacja wszystkich razem może przynieść oczekiwane efekty w postaci poprawy jakości życia tych osób. Instytut przystępuje do realizacji swej Strategii w warunkach organizacyjnej stabilności. Chce pracować razem z osobami niewidomymi i słabowidzącymi, aby poprawić ich życie, pragnie też  wspomagać osoby tracące wzrok.  
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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.

Jaroslav Dietl – „Szpital na peryferiach”

Wielu z nas pamięta lubiany i bardzo popularny przed laty, czechosłowacki serial telewizyjny „Szpital na peryferiach". Nakręcony został na podstawie książki Jaroslava Dietla o tym samym tytule. 
Sięgnęłam po tę książkę, bo żywo mam w pamięci bohaterów filmu i atmosferę panującą w tym sympatycznym, prowincjonalnym szpitalu.
Nie zawiodłam się, bo chociaż bezwiednie porównywałam bohaterów stworzonych przez Dietla z sylwetkami filmowymi, to postaci są na tyle plastyczne, prawdziwie ludzkie i naturalne, że z przyjemnością przypomniałam sobie ten zespół lekarzy i pielęgniarek, ich wzajemne relacje, ambicjonalne rozgrywki, drobne i grubsze intrygi, sympatie i antypatie, tak jak to w ludzkim zespole zwykle bywa. 
Niby jeden szpital, a właściwie jeden oddział, a ile się działo! Główni bohaterowie to: długoletni ordynator oddziału, Karol Sowa, który stworzył zgrany i odpowiedzialny, wzajemnie się uzupełniający zespół chirurgów ortopedów; doktor Sztrossmayer, doświadczony, prawy człowiek, obdarzony poczuciem humoru, życzliwy i pobłażliwy dla ludzkich słabości; doktor Arnoszt Błażej, ambitny, utalentowany chirurg, wyniosły i arbitralny wobec podwładnych, ale pobłażliwy dla swoich własnych słabostek; doktor Elżbieta Hunkova, młoda stażystka, która szybko wtopiła się w zespół; doktor Dana Krall, anestezjolog oraz doktor Cwach, nielubiany i wyśmiewany, bufoniasty nieudacznik. Oprócz nich, rzecz jasna, zespół pielęgniarek: obowiązkowa i pracowita siostra przełożona, roztargniona siostra Marta, piękna siostra Ina, siostry operacyjne i pomocnicze. 
W tym zespole, jak w tyglu, ścierały się ambicje, falowały emocje, zmieniała się temperatura sympatii i animozji, kłócono się, przepraszano, plotkowano i intrygowano. Wciąż jednak był to zespół, który wzajemnie się uzupełniał i stawał razem w zwartym szeregu, kiedy pojawiał się naprawdę poważny problem, gdy trzeba było ratować ludzkie życie i zdrowie.
Jeśli chcecie przypomnieć sobie ten znakomity serial, przeczytajcie powieść Dietla pełną humoru, życzliwości i subtelnej wiary w dobro tkwiące w ludzkich sercach.
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2/ Porady komputerowe
w opracowaniu Janusza Rutkiewicza

MONITOR BRAJLOWSKI FOCUS BT

	Zaproponuję teraz powrót do monitorów brajlowskich. Tak się składa, że stałem się ostatnio posiadaczem Focusa BT z linijką 40-znakową, postanowiłem więc napisać co nieco o tym modelu.
	Model ten różni się od tradycyjnego Focusa, także 40-znakowego. Jest nieco mniejszy, lżejszy, a co najistotniejsze – wyposażono go w łączność bluetoth z urządzeniami posiadającymi możliwość tego rodzaju komunikacji.

Wyposażenie

W tym miejscu posłużę się opisem pochodzącym ze strony internetowej dystrybutora sprzętu a w dalszej części opowiem o funkcjach monitora i sposobie korzystania z nich. A zatem wspomniany monitor posiada:

	40 brajlowskich znaków,

40 przycisków przywoływania kursora nad każdym brajlowskim znakiem, 
40 dodatkowych klawiszy nad klawiszami przywoływania kursora, służących do przewijania tekstu i wykonywania określonych funkcji Windows lub programu odczytu ekranu,
gładką powierzchnię wyświetlacza, dającą wrażenie, że czyta się jak z papieru,
regulowaną twardość brajlowskich punktów,
tryb szybkiego czytania, w którym wykorzystywanych jest tylko 20 znaków, dzięki czemu do minimum ograniczona jest konieczność poruszania rękami podczas czytania,
dwa kółka nawigacyjne pozwalające na łatwą nawigację po tekście, menu i listach, 
8-punktową brajlowską klawiaturę wraz z dodatkowymi klawiszami SHIFT oraz SPACJA, 
pod kciukami odpowiednio wyprofilowane klawisze do wygodnej nawigacji: do przewijania tekstu o zawartość wyświetlacza brajlowskiego, przewijania liniami, stronami itp., 
możliwość używania klawiszy z przedniego panelu wraz z klawiszami przesuwającymi i klawiszami przywoływania kursora do zaznaczania bloku tekstu, przechodzenia po tekście stronami lub na początek/koniec dokumentu,
funkcje nawigacyjne zaprojektowane tak, by ograniczyć przenoszenie rąk nad monitorem,
możliwość własnej konfiguracji klawiszy tak, by mogły służyć jako skróty uruchamiające określone funkcje,
połączenie z komputerem przez USB 2.0, lub bezprzewodowo przy użyciu technologii Bluetooth 2.0,
możliwość połączenia monitora przez USB z notatnikiem PacMate,
możliwość połączenia monitora przez Bluetooth z telefonem komórkowym.

Monitor ten można z powodzeniem wykorzystywać do pracy z laptopami lub komputerami stacjonarnymi wyposażonymi w łączność bluetoth. Nieporównana wygoda! Można usadowić się w wygodnym miejscu (np. na kanapie), wcześniej ustawić łączność z komputerem i pisać teksty na monitorze. Przyjemne, prawda!?
Po ustanowieniu połączenia z komputerem i – oczywiście – wybraniu tego modelu jako monitor domyślny, należy zrestartować Jawsa, by program mógł go obsługiwać.
	Można teraz użyć dwóch przycisków umiejscowionych na samym środku monitora na przedniej ściance. Nacisnąwszy jednocześnie klawisz spacji leżący na powierzchni monitora na dolnej krawędzi oraz te dwa przyciski pod nim, możemy przełączyć monitor na wpisywanie tekstu przy użyciu brajlowskiej klawiatury.
	Monitor ten może współpracować z telefonami komórkowymi. Do tego celu mamy na płycie z oprogramowaniem, poza sterownikami do Windows, również sterownik do telefonu. Instalujemy go w aparacie telefonicznym do odpowiedniego screenreadera używanego do udźwiękowienia i możemy nawigować po nim przy użyciu brajlowskiej klawiatury. Jest on, co prawda, sporych rozmiarów, bo do tego rodzaju użytkowania można mieć tylko 12-znakowe linijki, ale wydaje się, że jeśli można go użyć do pracy z komputerami i aparatami telefonicznymi przy wykorzystaniu łącza bluetoth, to nie jest to taka wielka przeszkoda. Na komputerze lepiej się bowiem odczytuje teksty na 40 znakach niż 12, a bywają też modele telefonu z ośmioma punktami.
	Mam nadzieję, że zainteresowałem Czytelników opisanym typem monitora i niektórzy zechcą coś takiego zobaczyć lub nawet kupić. Można to uczynić, odwiedzając, np. konferencję „Reha for the Blind” organizowaną już po raz kolejny przez Fundację „Szansa dla Niewidomych”.
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3/ W walce o „mówiące” bankomaty 

(materiał nadesłany przez Fundację Audiodeskrypcja z Białegostoku) 

Dokładnie rok temu problem z korzystaniem z bankomatów przez osoby niewidome zgłoszony został Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Januszowi Kochanowskiemu. Zwracano uwagę, że niewidomi klienci mają utrudniony dostęp do wielu usług bankowych, choć przecież płacą tak samo za obsługę swego konta. Postulowano, by w każdym większym mieście zainstalowano przynajmniej jeden bankomat z modułem głosowym i wejściem na słuchawki. Takie rozwiązanie stosowane jest na Zachodzie. Przedstawiciele banków na te uwagi odpowiadali w niezmienny sposób: „Proszę przychodzić po pieniądze w godzinach pracy placówki, zawsze ktoś pomoże, albo do bankomatu zabierać zaufaną osobę”.
	Rzecznik zapewniał, że zajmie się sprawą z urzędu, skończyło się jednak na wysłaniu pisma do Związku Banków Polskich. Organizacja, owszem, przyjęła do wiadomości specjalne rozporządzenie, które mówi o poprawie dostępności usług dla niepełnosprawnych, ale – pozbawione mocy sprawczej –  pozostało ono w sferze nabożnych życzeń. 
Ostatnio Fundacja Audiodeskrypcja podjęła kolejny krok w walce o prawa niewidomych klientów, składając swój wniosek w konsultacjach nad projektem „Programu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009 - 2013".
 	Ministerstwo ma 30 dni na spisanie takich wniosków, potem projekt trafi do Rządowego Centrum Legislacji. Mamy nadzieję, że w końcu uda się zmienić sytuację nie tylko niewidomych, ale także osób starszych mających problem ze wzrokiem, tak aby mieli zapewnioną możliwość samodzielnego korzystania z usług bankowych na tym samym poziomie jak wszyscy pozostali klienci banków. Fundacja „Audiodeskrypcja” podkreśla w swoim wniosku, że obecnie nawet w dużych miastach osoby niewidome praktycznie nie mają dostępu do swoich pieniędzy poza godzinami pracy oddziałów banków. Często są zmuszone udostępniać swoje prywatne dane przypadkowym osobom na ulicy czy w supermarketach, prosząc o pomoc w wypłacie gotówki ze zwykłego bankomatu. Bez barier powinny być też strony internetowe banków, za pośrednictwem których można dokonywać transakcji. W tej chwili taką stronę ma na przykład mBank.

Źródło: Gazeta Wyborcza Białystok
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4/ Listy od Czytelników

Właśnie jestem po lekturze listopadowego numeru i Pańskie słowa o ośrodku PZN z Ustronia Morskiego jeszcze bardziej utwierdziły mnie w przekonaniu o mało profesjonalnym przystosowaniu tego ośrodka do potrzeb ludzi niewidomych i słabowidzących. Wróciłem bowiem z dwutygodniowego szkolenia dla kandydatów na asystentów osób niepełnosprawnych, które odbywało się właśnie w tym ośrodku. Fakt istnienia oznaczeń brajlowskich i mówiącej windy bardzo mi się podobał, ale byłem tam około 12 lat temu i już to wtedy funkcjonowało. Osoby niewidome trafią więc do swoich pokojów bez problemu, ale co ze słabowidzącymi? Duże litery i cyfry na drzwiach – są zauważalne w dzień, ale w nocy już nie. Zastanawiałem się, co kieruje decyzją wyłączania w nocy części oświetlenia na korytarzach. Czy może z góry przyjęto, że i tak mało widzimy, a może po prostu na turnusach należy o godz. 22 leżeć w swoich łóżeczkach i nawet nie myśleć o ich opuszczaniu. Prysznice z zasłonkami są rzeczywiście bardzo niewygodne i mało funkcjonalne. Wchodzi się pod prysznic, a wokół niego gromadzi się wielka kałuża. Kto jej nie zauważy, może mieć niemały problem.

Ł.T.
.
powrót do spisu treści

5/ Pokazać las niewidomym dzieciom

Co niewidomym daje kontakt z lasem? Las jest specyficzną klasą lekcyjną. To miejsce niecodzienne. Chłoniemy tam wiedzę wszystkimi zmysłami. Jest czas na zabawę skonstruowaną tak, że niesie ze sobą ogrom informacji. Przestrzeń ogrodu przy siedzibie Nadleśnictwa Sieraków w Bucharzewie zapewnia niewidomym ogrom doznań i pełne poczucie bezpieczeństwa.
W Nadleśnictwie Sieraków działa Leśny Ogród Edukacyjny dostosowany do potrzeb ludzi niepełnosprawnych, którego współtwórcą jest Marek Jakubowski, tyflopedagog ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach k. Poznania oraz Honorata Ogonowska -Chrobrowska z Nadleśnictwa Sieraków, autorka pomysłu. 
Szacuje się, że około 4 proc. wszystkich dzieci w wieku szkolnym to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wśród grup szkolnych odwiedzających Nadleśnictwo Sieraków coraz częściej można było spotkać dzieci niepełnosprawne. Stąd zrodziła się potrzeba organizacji zajęć o specjalnym charakterze wraz z przystosowaniem obiektu do realizacji tego typu przedsięwzięć.
Leśny Ogród Edukacyjny to blisko dwuhektarowy plac ze ścieżkami tematycznymi i stanowiskami edukacyjnymi. Są one wyposażone w brajlowskie plansze informacyjne oraz elementy służące aktywnemu zdobywaniu wiedzy – np. gry edukacyjne tematycznie nawiązujące do gospodarki leśnej i ochrony przyrody. Zanim niewidome dzieci skorzystają z obiektu, mogą się z nim zapoznać dzięki dotykowej planszy, na której znajduje się plan czekających na nie atrakcji. Całość (łącznie z wiatą) jest przystosowana także dla wózków inwalidzkich. 
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6/ Oferta Telekomunikacji Polskiej S.A. dla niepełnosprawnych

TP ma w swojej ofercie pakiet udogodnień dla osób niepełnosprawnych. W większości planów telefonicznych oferuje 50 proc. zniżki na abonament oraz tej samej wysokości rabat na przyłączenie do sieci. Ponadto, osobom trwale niezdolnym do pracy, w trudnej sytuacji ekonomicznej, proponuje plan przyjazny za 18,30 zł z VAT z pakietem 30 minut, pozbawiony opłaty inicjacyjnej i umożliwiający korzystanie z Neostrady TP.
 	Firma ma też specjalne faktury dla osób z problemami wzroku. Niewidomi mogą otrzymywać rachunki pisane alfabetem Braille'a. Z kolei dla osób niedowidzących wygodnym rozwiązaniem mogą być faktury w powiększonym formacie A3 lub przesyłane e-mailem, które można powiększyć na komputerze. Te drobne z pozoru rzeczy, niezauważane przez osoby sprawne, mają niebagatelne znaczenie dla osób niewidomych i słabowidzących.

Źródło: http://tech.wp.pl/
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7/ Dworzec Centralny przyjazny dla słabowidzących?

Szara miejska codzienność jest dla osób słabowidzących prawdziwą udręką.  W piątek 30 października na warszawskim Dworcu Centralnym zostały naklejone żółte pasy, które miały ułatwić niedowidzącym poruszanie się. Dla osób, które mają problemy ze wzrokiem wszechobecna szarość zlewa się w jedno. Pomóc mogą kontrastowe kolory. Minął rok, od kiedy niewidomy Filip Zagończyk stracił nogę podczas wypadku w metrze, a bezpieczeństwo osób słabowidzących nie poprawiło się na Centralnym prawie wcale. Chwilowo muszą więc wystarczyć szerokie na 10 cm pasy żółto-czarnej taśmy, które wolontariuszki z Akademii Pedagogiki Specjalnej wykleiły na głównych schodach. – Osoby słabowidzące potrzebują kontrastowych, jaskrawych oznaczeń, a na dworcu jaskrawe są tylko reklamy. Najlepszy jest żółty– to ostatni kolor, który widzi osoba tracąca wzrok. Stąd pomysł oklejenia krawędzi schodów dworca właśnie na żółto. 

Źródło: http://www.tvnwarszawa.pl/ , http://miasta.gazeta.pl/warszawa/
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Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w środę 25 listopada br. odszedł od nas Władysław Kozioł, jeden z fundatorów Fundacji "Trakt"  i członek Rady Fundacji. Żonie Urszuli, Jego krewnym i przyjaciołom Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących "Trakt"  składa wyrazy szczerego żalu i współczucia. 
Żegnaj Władku, będziesz dla nas przykładem trwania przy 
wyznawanej prawdzie! 
Józef Mendruń Prezes Zarządu

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 na jego stworzenie, 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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