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1. W kilku słowach 

Drodzy Czytelnicy!
W poprzednim wydaniu „BIT-u” wspomnieliśmy w jednym z artykułów o problemie zacierania się pamięci o nowatorskich pomysłach i inicjatywach podejmowanych przez działaczy związkowych różnych szczebli. Chronić tę pamięć można, np. przez publikację antologii, biografii, kronik i innych wydawnictw będących świadectwem historii tworzonej przez członków środowiska niewidomych, a niekiedy też osób dobrowolnie z tym środowiskiem związanych. 
Zarząd Fundacji „Trakt” pragnie z satysfakcją donieść o zakończonym właśnie przedsięwzięciu wydawniczym pt. „Widzący niewidomym. Bezinteresowni, zaangażowani, oddani” przedstawiającym sylwetki ludzi zasłużonych dla rehabilitacji niewidomych i słabowidzących głównie w powojennej Polsce. Opowiadają o nich ich dawni koledzy i współpracownicy. Książka jest pracą zbiorową i stanowi rodzaj hołdu złożonego ludziom widzącym, którzy poświęcili się pracy dla niewidomych. O tym interesującym opracowaniu proszę czytać w artykule Anny Wietechy.
Charakter książki nieoczekiwanie wiąże się z niedawnym, smutnym wydarzeniem. W lutym pożegnaliśmy Wacława Kalinowskiego, człowieka, który ostatnie 20 lat życia na emeryturze ofiarował na rzecz środowiska głuchoniewidomych. Ci, którzy go znali, stracili w nim oddanego przyjaciela i kolegę zaangażowanego w działalność struktur Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym. Autorem krótkiej notki oraz poruszającego wiersza poświęconego zmarłemu przyjacielowi jest Andrzej Roch Żakowski.
Z lżejszych tematów gorąco Państwu polecam tekst Agnieszki Pelczarskiej pt. „Moja przygoda z koniem”. Niewidoma amazonka (bo tak się chyba nazywa jeździec płci żeńskiej) od dziecka marzyła o konnej jeździe, o tym, by móc dotknąć i osobiście poznać to wspaniałe zwierzę. Pieczołowita dokładność, z jaką przedstawia „instrukcję obsługi konia” ukazuje czytelnikowi pasję, z jaką człowiek może poświęcić się realizacji swego marzenia. Po miesiącach i latach systematycznych treningów pod okiem instruktorów (treningów w gruncie rzeczy takich samych, jakie przechodzą wszyscy amatorzy jeździectwa), Agnieszka udowodniła, że przy zachowaniu elementarnych warunków bezpieczeństwa osoba niewidoma może samodzielnie jeździć konno, a nawet brać udział w zbiorowych, publicznych pokazach.
W kolejnym odcinku poradnika dla osób poszukujących pracy dowiemy się tym razem o metodach poszukiwania pracy, ich skuteczności a także o tym, jak być dobrze postrzeganym w pierwszych kontaktach z potencjalnym pracodawcą.
Monika Zarczuk opowie natomiast swoją historię samodzielnego zorganizowania sobie dodatkowego zajęcia. Jak można się przekonać, najtrudniejsze bywają czasem własne, psychologiczne bariery.
W jednym ze styczniowych numerów „Polityki” ukazał się artykuł Ryszardy Sochy, będący gorzką rozprawą z instytucją jednoprocentowego odpisu podatkowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Zdaniem autorki i osób cytowanych artykule, rozwiązanie to tworzy nierówności społeczne a przy tym  zabija ideę dobroczynności. Temat ten jest zbyt ważny dla naszego środowiska, by można było przejść obok niego obojętnie. Autorka ma, niestety, sporo racji, jednak potępienie „w czambuł” jednego procenta, byłoby dla środowisk osób niepełnosprawnych „wylewaniem dziecka z kąpielą”. Nie można też chować głowy w piasek i udawać, że problemy poruszane w artykule nie istnieją. Zachęcam do lektury artykułu pt. „Jak zabić filantropię”, w którym zawarte są cytaty z „Polityki”.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet apelujemy do wszystkich panów, żeby stanęli na wysokości zadania i nie zapomnieli o bukiecie tulipanów dla swych pań, a paniom, by w tym dniu miały pod dostatkiem panów do tulenia! Wszystkim natomiast – życzymy zajmującej lektury i wiosennych promieni słońca!
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2. Andrzej Roch Żakowski – Okruchy z życia...

13 lutego bieżącego roku, w wieku 82 lat, odszedł nasz kolega Wacław Kalinowski.
Wacław był człowiekiem serdecznym, miał wielu przyjaciół. Kiedy Go poznałem, był jednym z kilkudziesięciu członków-założycieli Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym. Był wspaniałym przyjacielem i kolegą, zawsze chętnym do ratowania innych w potrzebie. Nie był zbyt wylewny, ale nigdy nie odmawiał nikomu pomocy. Jego „konikiem” były sprawy organizacyjne instytucji, w której pracował. Przygodę z TPG i Wacławem zacząłem jeszcze w latach 90., gdy przeszedłem na rentę inwalidzką. Choć nie był osobą niepełnosprawną, jako emeryt związał się ze środowiskiem głuchoniewidomych, poświęcając się pracy społecznej w ich stowarzyszeniu. Potrafił stworzyć wzajemnie wspierający się i rozumiejący kolektyw ludzi z dysfunkcją wzroku i słuchu. Był współorganizatorem Warszawskiego Klubu Głuchoniewidomych, członkiem kolegium redakcyjnego i współpracownikiem czasopisma „Dłonie i Słowo”, w którym publikowanych było wiele jego artykułów. Lubił sport i podróże, a co najważniejsze, swoją energią i pasją działania umiał zarazić innych, organizując fascynujące, krajoznawcze wycieczki. Służył jako doradca i autorytet tym, których los zmusił do zmierzenia się z trudnym wyzwaniem, jakim jest głuchoślepota.
Wacław Kalinowski odszedł od nas niespodziewanie, pozostawiając po sobie smutek i pustkę. Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych, ale Wacek był człowiekiem niezastąpionym. Był wspaniały!
„W pamięć...”
Coraz bardziej odchodzisz,
Wciąż bardziej Ciebie nie ma,
Sam za sobą chowasz się w wiersz i poemat,
Które próbuję złożyć z rozproszenia,
Lecz zbyt mało rozumiem i umiem zbyt mało...
Nie ma wiersza, poemat nigdy nie powstanie
Będzie nieme cierpienie i brak leku na nie.
Będzie głuchoślepoty zdumienie,
TPG będzie w rozpaczy,
Bo wszystko,
co znaczyło,
nic nie będzie znaczyć...
Pytałeś,
Gdy już odejdę,
Któż mnie zapamięta?
Nie tylko woda i niebo, skały i zwierzęta...

Andrzej Roch Żakowski – ŻAR
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3. Anna Wietecha – Podróż w historię środowiska niewidomych w Polsce

W roku 2009 Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt” zainicjowała i z powodzeniem zrealizowała interesujące przedsięwzięcie wydawnicze. Jest ono o tyle ciekawe, że tego rodzaju publikacji, które dotyczą zbiorowej pamięci środowiska niewidomych, jest naprawdę niewiele. 
Wokół pomysłu wydania książki pt. „Widzący niewidomym. Bezinteresowni, zaangażowani, oddani” zarząd fundacji zgromadził autorów kompetentnych i znanych w środowisku. Znaleźli się wśród nich: Władysław Gołąb, Tadeusz Majewski, Józef Mendruń, Józef Szczurek i Grażyna Wojtkiewicz.
Podjęty przez nich wysiłek scalania okruchów pamięci jest unikatowy, ponieważ czasu, który pozostał na spisywanie ludzkich historii, jest coraz mniej. Ci, którzy pamiętali dawnych dyrektorów i współpracowników tworzących zręby powojennej historii ruchu niewidomych, sami w większości odeszli w cień, zabierając ze sobą utrwalone w pamięci obrazy. Niewielu pozostało działaczy środowiskowych gotowych dać żywe świadectwo wydarzeń ostatnich kilkudziesięciu lat i opowiedzieć o ich bohaterach.
Książka pod redakcją Józefa Szczurka ukazuje w formie szkiców biograficznych sylwetki pracowników PZN z początkowego okresu jego działalności. Różnorodność opisywanych postaci sprawia, że możemy dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o losach niewidomych w naszym kraju. 
Wśród bohaterów szkiców pojawili się między innymi: Wanda Szuman – propagatorka rehabilitacji niewidomych poprzez twórczość artystyczną, autorka wielu książek poradniczych, profesor Zofia Sękowska – tyflopedagog, ojciec Bruno Pawłowicz – wieloletni duszpasterz niewidomych, Tomasz Lidke – współtwórca nowoczesnej rehabilitacji niewidomych opartej na współpracy państwa ze strukturami PZN, Maria Urban – założycielka krakowskiej szkoły masażu i inni. 
Czy warto w ogóle zajmować się historią niewidomych, poświęcać jej tyle uwagi? Teraźniejszość stawia przed niewidomymi zupełnie inne problemy do rozwiązania od tych, z jakimi musieli sobie radzić dawniej. Jeśli jednak poszukujemy wskazówek, jak mądrze postępować, jeśli pragniemy odwołać się do tego, co mimo upływu czasu pozostaje niezmienną wartością, wtedy historia staje się nieocenionym sprzymierzeńcem. Pomaga oddzielić sprawy ważne od mniej istotnych a przy tym pokazuje sylwetki ludzi, którzy – dzięki swojej pożytecznej działalności – zasługują na naszą pamięć.
Trudno oprzeć się pokusie przybliżenia Państwu mojego własnego spojrzenia na tę publikację. Dla mnie okazała się ona wartościowa z tego powodu, że będąc osobą młodą, niewiele wiedziałam o tym, co się działo w środowisku niewidomych w latach 40., 50., 60. czy 70. dwudziestego wieku. Znalazłam w niej informacje o ludziach, których nie zdążyłam poznać, a których pracę mogę teraz szczerze podziwiać. 
W trakcie lektury książki dostrzegłam też jej ogromny walor dydaktyczny. Słowa o dobru, pięknie, szlachetności czy codziennym heroizmie (dzisiaj tak rzadko spotykane i niepopularne) mówią same za siebie. Ukazują bohaterów opracowania jako prawdziwe wzorce moralne, skłaniają do refleksji nad powikłanymi kolejami ich losów.
Publikacja została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzięki temu możemy oddać ją do Państwa rąk i zachęcić do ciekawej i pouczającej lektury.
Tekst dostępny jest w dwóch wersjach: w powiększonym druku oraz w wersji dźwiękowej (w formacie mp3) na płytach CD. Aby otrzymać publikację „Widzący niewidomym. Bezinteresowni, zaangażowani, oddani”, należy skontaktować się z Fundacją Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”: 
 – osobiście pod adresem: ul. Bohaterów Września 9, 00-973 Warszawa, 
 – telefonicznie pod numerem: (22) 576 18 79 lub – pod adresem poczty elektronicznej: fundacja@trakt.org.pl
Serdecznie zapraszamy!

powrót do spisu treści

4. Agnieszka Pelczarska – Moja przygoda z koniem

„Jaki koń jest, każdy widzi”. Jest to słynny cytat z „Nowych Aten” – pierwszej encyklopedii powszechnej autorstwa ks. Benedykta Chmielowskiego, dziś używany dla opisania rzeczy tak oczywistej, że nie wartej rozwodzenia się nad nią. A co ma zrobić ktoś, kto nie widzi, a pragnie konia poznać?
Moje pragnienie pojawiło się w dzieciństwie. Najpierw fascynował mnie odgłos kopyt, rżenie. Potem był koń na biegunach, który dawał już jakiś obraz tego, „jaki koń jest”, ale to wciąż jeszcze była tylko zabawka, a nie prawdziwy, żywy koń. Miałam więc powierzchowne wyobrażenie konia, ale pragnienie poznania żywego zwierzęcia nadal pozostawało niespełnione. 
Okazja pojawiła się dopiero wówczas, gdy chodziłam do liceum i byłam w drużynie harcerskiej. Moja drużynowa jeździła konno i pewnego dnia zabrała mnie do stajni, gdzie mogłam wszystko dokładnie obejrzeć: samego konia, ogłowie, czyli uprząż zakładaną na koński łeb, siodło, tudzież akcesoria służące do końskiej pielęgnacji. Tam uczyłam się, jak należy konia czyścić i „ubierać” do jazdy. Poznałam zasady bezpieczeństwa, jakie obowiązują podczas pracy z koniem. 
Przed jazdą należy konia dokładnie wyczyścić, najpierw twardą, a potem miękką szczotką, zwracając szczególną uwagę na te miejsca, do których przylega siodło, czyli grzbiet oraz klatkę piersiową, do której przylega popręg. Po wyczesaniu konia należało sprawdzić stan czystości kopyt i wygarnąć z tak zwanych strzałek nagromadzony w nich brud. O ile szczotkowanie konia było stosunkowo łatwe, to czyszczenie kopyt okazało się dla mnie trudniejsze, ponieważ trzeba jedną ręką trzymać nogę konia, a drugą ręką, specjalnym narzędziem – tak zwaną kopystką – czyścić strzałki kopyta. Problem stanowiło trafienie w te strzałki haczykowatym zakończeniem kopystki. A trzeba przecież wyczyścić kopyto i nie skaleczyć przy tym konia. Od stanu kopyt zależy końskie zdrowie, a czyścić trzeba sprawnie, bo koń długo nie postoi na trzech nogach i po jakimś czasie zacznie nam tę czwartą nogę zabierać. Do tego dochodzi jeszcze ciężar i grubość końskiej nogi, która, choć przy kopycie jest stosunkowo cienka, niejednokrotnie nie mieściła mi się w dłoni. Po jakimś czasie nabrałam wprawy i wszystko szło mi sprawnie, ale muszę przyznać, że nadal mam szacunek i respekt przed końskimi kopytami. 
	Po wyczyszczeniu konia można go ubrać do jazdy – założyć mu ogłowie oraz siodło. Ogłowie – potocznie nazywane uzdą – składa się, ogólnie rzecz biorąc, z metalowego lub gumowego wędzidła, wodzy oraz plątaniny pozostałych pasków. Z tej gmatwaniny pasków i sprzączek należy wyłowić wodze, co dla mnie nawet nie było takie trudne, bo są one najdłuższe i najbardziej się plątały. Trzeba przełożyć je przez głowę konia i pozostawić na szyi. Potem należy przełożyć resztę ogłowia do lewej ręki, prawą ręką chwycić głowę konia tak, aby oprzeć sobie ją na prawym barku, przełożyć ogłowie do prawej ręki, lewą ręką odnaleźć wędzidło, rozłożyć je na dłoni, podsunąć pod pysk konia, a gdy go otworzy, prawą ręką ciągnąć do góry za resztę pasków. Dalej należy przełożyć najszerszy z pasków za uszy konia, po czym zapiąć jeszcze dwa paski, jeden przechodzący pod końską szyją i drugi, tuż nad chrapami i gotowe! 
Pozostaje jeszcze do założenia siodło. Przedtem na końskim grzbiecie kładziemy koc lub czaprak. Siodło z przerzuconym przez nie popręgiem kładziemy na grzbiecie tak, aby leżało równo, przesuwamy je nieco ku tyłowi, aby weszło w naturalne wgłębienie na końskim grzbiecie, następnie wysuwamy nogę pod klatkę konia, aby popręg, który zrzucimy z siodła, nie uderzył go w nogę. Teraz już tylko pozostaje odpowiednie podciągnięcie i zapięcie popręgu na tyle mocno, żeby siodło nie przesuwało się po końskim grzbiecie. 
Zdaję sobie sprawę, że ten szczegółowy opis może być dla czytelnika nużący, ale piszę o tym dlatego, że wszystko to było dla mnie ciekawe, a ponadto takie samodzielne przygotowanie konia do jazdy pozwala poznać konia – jego wielkość, charakter, a także pomaga w nawiązaniu z nim kontaktu. 
	A więc koń jest już gotów do jazdy. Od tego momentu uczyłam się, jak należy wyprowadzać go ze stajni na ujeżdżalnię. Konia prowadzimy prawą ręką, trzymając wodze blisko pyska, a w lewej ręce trzymamy zawieszony na kciuku koniec wodzy. Taki sposób zapewnia nam możliwość przytrzymania wierzchowca, gdyby się spłoszył i wyrwał z ręki. 
Jesteśmy już na ujeżdżalni, gotowi do jazdy – koń ma na sobie wszystko, co potrzeba, jeździec wygodne ubranie, a przede wszystkim kask  – bez którego nie wolno rozpoczynać jazdy. Wsiadamy na konia. W tym celu przekładamy wodze przez szyję konia, lewą ręką wybieramy zewnętrzną wodzę i łapiemy za przód siodła, następnie prawą ręką znajdujemy strzemię, wkładamy w nie lewą nogę, prawą ręką łapiemy za tył siodła, odbijamy się od ziemi prawą nogą, przenosimy ją nad grzbietem konia i delikatnie opadamy na siodło. 
Wszystko to wydaje się proste, ale dla mnie, osoby początkującej i niewidomej, było nowe i trudne. Obecnie nie sprawia mi to trudności, chyba, że koń jest wysoki. Gdy już siedzimy wygodnie w siodle, mamy wyregulowane strzemiona, trzymamy wodze w rękach, możemy ruszać. 
Powszechnie uważa się, że jazda konna jest prosta, człowiek wsiada na konia i jedzie. Ale to wcale nie jest proste ani łatwe. Od chwili znalezienia się w siodle zaczyna się praca jeźdźca z koniem, na początku wyjątkowo trudna, o czym miałam się sama przekonać. Wszystko było dla mnie nowe, wysokość, żywe wielkie zwierzę, które do tego wszystkiego porusza się pode mną. Pierwsze moje zajęcia odbywały się na tak zwanej lonży – kilkumetrowej taśmie przypiętej do ogłowia, której drugi koniec trzymał instruktor i dzięki której kontrolował konia. Moim zadaniem było oswoić się z koniem, jego ruchem, ćwiczyć równowagę. W tym celu musiałam wykonywać rozmaite ćwiczenia gimnastyczne w siodle, takie jak: dosięganie raz jedną raz drugą ręką do końskich uszu, podobnie do końskiego zadu, dosięganie rękami do stóp, leżenie na szyi konia, na zadzie konia, klaskanie nogami nad zadem, a potem nad szyją konia, obrót w siodle, albo moje ulubione ćwiczenie, tak zwany „martwy Indianin”, polegające na tym, że jeździec jest przewieszony w poprzek końskiego grzbietu. 
	Bardzo się niecierpliwiłam, bo spieszno mi było do „prawdziwej jazdy” i nie zawsze chętnie wykonywałam te ćwiczenia, ale później zaprocentowały one dobrym wyczuciem rytmu konia i umiejętnością utrzymania równowagi. Należało więc najpierw popracować. Jeździłam na lonży, pracowałam nad prostą sylwetką, prawidłowym trzymaniem stóp w strzemionach (pięta powinna być opuszczona, bo w razie jakiegoś nieprzewidzianego zdarzenia, noga łatwiej wypadnie ze strzemienia i nie grozi nam wleczenie za koniem). Ponadto uczyłam się, jak zatrzymywać konia i jak powodować, aby koń ponownie zaczął iść, co też było na początku trudne. Ciężko mi było opanować umiejętność przyłożenia łydek do boków konia i jednoczesnego wypchnięcia go spod siebie biodrami. Z czasem tego się nauczyłam, lecz w dalszym ciągu jeździłam w kółko na lonży i nie kierowałam samodzielnie koniem, mogłam tylko zwalniać i przyspieszać. Właściwie od pierwszych zajęć uczyłam się jeździć kłusem, to znaczy utrzymywać równowagę podczas biegu przypominającego trucht. Teraz sprawia mi to radość, ale początki były koszmarne: nie umiałam złapać równowagi, fatalnie się garbiłam, chwytałam za co tylko się dało i ze strachu przed upadkiem byłam tak spięta, że jazda nie dawała mi żadnej przyjemności. Z czasem jakoś udało mi się zachowywać prostą sylwetkę i złapać rytm, puściłam się już jedną ręką siodła, starając się anglezować  – tzn. unosić w siodle, co drugi krok konia. Kiedy już uwolniłam ręce od siodła, dostałam do ręki wodze. Wkrótce jednak okazało się, że nie mam jeszcze wystarczająco dobrej równowagi i próbuję ją złapać poprzez trzymanie się wodzy lub machanie rękami, czy też rozkładanie ich na boki, a to fatalnie, bo niepotrzebnie ciągnę konia za pysk, dając mu jednocześnie dwa sprzeczne sygnały – biegnij kłusem i zatrzymaj się. Ponadto takie szarpanie za wędzidło sprawia koniowi ból. Do tego dochodziła jeszcze konieczność przyciskania łydek do końskich boków dla utrzymania konia w kłusie. 
Jeżdżenie na lonży nużyło mnie i cieszyłam się, gdy mnie wreszcie spuszczono z tego „paska”. Już pod okiem innego instruktora jeździłam po ujeżdżalni bez lonży. Instruktor szedł obok, a moim zadaniem było samodzielne skręcanie w lewo i w prawo, zgodnie z jego poleceniami. Teraz miałam się uczyć pracy wodzami i łydkami. Podczas skręcania w lewo – lewa wodza skrócona, lewa łydka pozostaje na popręgu, uciskając bok konia, a prawa jest cofnięta za popręg i w ten sposób koń jest wygięty w łuk i odbiera ten sygnał jako komendę – skręć w lewo. Analogicznie jest ze skręcaniem w prawo, tylko zmienia się wodza i cofnięta łydka. Dopóki nie myliły mi się łydki i wodze, dopóty nie było problemu, a jak się pomyliłam, to koń się zatrzymywał, nie wiedział, co ma robić, jakby chciał zapytać: „To właściwie, czego ty ode mnie chcesz?”. Kolejnym ćwiczeniem była jazda wokół instruktora, który cały czas mówił i w ten sposób wyznaczał środek okręgu, a moim zadaniem było zrobienie równej wolty, czyli koła. Wszystkie te ćwiczenia na ujeżdżalni zarówno w stępie, jak i kłusie, są niezwykle cenne, ponieważ uczą odnajdowania się w przestrzeni oraz panowania nad koniem. 
Jazda w otwartym terenie była już trudniejsza, bo nie zawsze utrzymywałam kierunek i nie mogłam przyspieszyć. Dlatego instruktor poprosił jeszcze inną osobę, żeby jechała przede mną, nadając kierunek i w ten sposób była jakby moim przewodnikiem. Już nie musiałam się martwić o kierunek, wystarczyło tylko jechać za poprzedzającym koniem. Równocześnie szlifowałam technikę jazdy i oswajałam się z większą prędkością w kłusie. Ćwiczyłam zmiany kierunku, jazdę po przekątnej ujeżdżalni, przejeżdżanie przez położone na ziemi belki, jazdę kłusem bez anglezowania z oparciem ciężaru ciała jedynie na kolanach. 
Obecnie czuję się pewnie w siodle i jestem gotowa, by ponownie spróbować galopu. Musiałam tę pewność odbudować po tym, kiedy kilka lat temu zsunęłam się z konia i upadłam na ziemię, uderzając w nią głową. Na szczęście nic poważnego mi się nie stało. Po tym zdarzeniu przez dłuższy czas bałam się nawet kłusować. Teraz jest już wszystko w porządku, ale to wspomnienie na długo pozostanie w mojej pamięci.
W stajni, w której jeżdżę, nie tylko pracuję nad swoimi umiejętnościami, ale biorę też udział w organizowanych przez nią festynach. Kilka lat temu, na tak zwanego Hubertusa (święto jeźdźców i myśliwych), przedstawiałam samodzielny program ujeżdżania, a trzy lata temu, już w kilka osób, przedstawiałyśmy program jeździecki do muzyki. Takie występy są zawsze emocjonujące, ponieważ jest trochę publiczności i chciałoby się, aby wszystko wypadło jak najlepiej.
Obecny poziom moich umiejętności i możliwość realizowania jeździeckiej pasji zawdzięczam fachowej i czułej opiece pani Agnieszki Cupryjak z warszawskiej stajni „Agmaja”, mieszczącej się na terenie KS „Spójnia”. Pani Agnieszka jest moją wieloletnią instruktorką i pomaga w przezwyciężaniu moich lęków, dba o moje bezpieczeństwo, wymaga a jednocześnie sprawia, że zajęcia są ciekawe i znakomicie koją skołatane nerwy.

powrót do spisu treści

5. Monika Zarczuk – A jednak zostali!

Wiele razy zastanawiałam się nad tym, jak można by wykorzystać czas, którego tyle mi zostaje każdego dnia po pracy.
Próbowałam znaleźć pomysł umożliwiający mi nie tylko zagospodarowanie kilku bezużytecznie spędzanych godzin, ale dający mi możność rozwijania się, a najlepiej też zdobycia dodatkowych środków finansowych.
Od czasu do czasu, uparcie jak bumerang, wracała myśl, że mogłabym udzielać korepetycji z angielskiego. Zaraz jednak pojawiały się kontrargumenty, a do najczęstszych należały: „nie mam skąd wziąć materiałów”, „nie poradzę sobie z uczeniem pisania i czytania”, „nikt nie będzie chciał przychodzić na angielski do niewidomej nauczycielki”, „nie potrafię sprawić, by lekcje były wystarczająco interesujące”, „sama nie mam pełnej wiedzy, jak więc miałabym uczyć innych”?
Czy to z powodu coraz bardziej doskwierającej bezczynności, czy też na skutek dokuczliwego braku gotówki, postanowiłam zlekceważyć podszepty wątpiącej części mojej natury i rozważyć wszystko na spokojnie.
Opracowawszy wstępny plan, przystąpiłam do dzieła. Pierwszym krokiem było umieszczenie bezpłatnego ogłoszenia na internetowej stronie – o której wiedziałam – że jest często odwiedzana – trójmiasto.pl. Przygotowałam je bardzo starannie, podając wszystkie szczegóły i zaznaczając wyraźnie, że kierowane jest do osób, które dopiero chciałyby rozpocząć naukę angielskiego. Stwierdziłam, że jakkolwiek znam ten język, to początków z pewnością potrafię nauczyć. Uprzedziłam swoich potencjalnych klientów, że nie interesuje mnie odrabianie komuś zadań domowych lub przerabianie szkolnych lekcji w domu, że mam własny autorski program nauczania i nie będę korzystać z ogólnie dostępnych podręczników. Nie chciałam po prostu borykać się z licznymi ćwiczeniami opartymi na kolorowych ilustracjach, skomplikowanymi tabelkami, w których uczeń nie wie, o co chodzi. 
Po długim namyśle, zdecydowałam, że w ogłoszeniu nie znajdzie się informacja o tym, że nie widzę. Z doświadczenia wiem, że często, jeśli da się osobom pełnosprawnym wybór, wolą uniknąć stresu i nie spotkać się z osobą niepełnosprawną. Gdy jednak spotkanie takie nastąpi spontanicznie bądź przypadkowo, okazuje się, że wcale nie było tak źle i sami są zadowoleni z takiej znajomości.
Czekając na pierwsze zgłoszenia, rozpoczęłam gromadzenie materiałów. Ku mojemu zdziwieniu odkryłam, że strony internetowe zawierają niezliczone zbiory testów, ćwiczeń, wypracowań, teoretycznych wykładów i wszystkiego tego, na czym może opierać się zarówno uczeń, jak i nauczyciel języka obcego. Co prawda dosyć szybko zorientowałam się, że trzeba wykazać się ostrożnością i dobrze sprawdzać ściągnięte teksty, bo zamieszczane są przez internautów w różnym wieku i o różnym poziomie wiedzy, a więc nie są wolne od błędów, ale nie da się zaprzeczyć faktowi, iż Internet jest niewyczerpanym źródłem informacji. 
Inną kopalnią przydatnych plików, bo zdecydowana większość moich zbiorów to zasoby na dyskach komputera, okazali się znajomi i przyjaciele. Prawie każdy miał bądź to zeskanowaną książkę, z której korzystał jeszcze w szkole, bądź ciekawe nagrania w języku angielskim czy, pieczołowicie przepisywane z okładek, teksty angielskich piosenek.
Tak przygotowana, z bijącym sercem, czekałam na pierwszą, bezpłatną lekcję z osobą, która się do mnie zgłosiła telefonicznie. Lekcja była darmowa, gdyż, jak napisałam w ogłoszeniu, miał to być czas na wzajemne poznanie się oraz stwierdzenie, czego dokładnie powinniśmy się po sobie spodziewać. W duchu uznałam, że będzie to dobry sposób na to, by zdeklarowany zainteresowany miał czas podjąć decyzję, czy chce przychodzić na zajęcia prowadzone przez osobę niewidomą.
Grzegorz okazał się 30-letnim mężczyzną, który uczył się kiedyś angielskiego, ale z gramatyki niewiele pamiętał, a i słownictwo z czasem zubożało. Opowiedziałam mu o sobie, wyjaśniłam, że będę korzystać głównie z komputera, drukując materiały, sprawdzając testy i odtwarzając pliki do słuchania. On przedstawił mi swoje oczekiwania co do lekcji i obiecał, że da znać, czy się zdecydował. Tak też się stało. Jeszcze tego samego dnia dostałam SMS-ową wiadomość, że bardzo mu się podobało i będzie przychodził.
Niedługo później zaczęli zgłaszać się inni. Po kilku tygodniach zaczęłam udzielać średnio dwóch lekcji angielskiego dziennie.
Wszystko to wydarzyło się prawie dwa lata temu i choć od tamtej pory jedni przychodzili, drudzy odchodzili, bo na przykład wyjeżdżali za granicę, kończyli studia w naszym mieście i wracali do domu, to jednak przez cały ten czas nie zdarzyło się to, o czym byłam tak przekonana. Nikt nie zrezygnował z korepetycji po pierwszym, próbnym spotkaniu, dając mi tym samym pretekst do myślenia, że to przez to, iż nie widzę.
Wśród moich uczniów są studenci, informatycy, pracownicy banków, bezrobotni szukający innych możliwości zatrudnienia, np. poza krajem, osoby dorosłe, dwie z nich nawet już po sześćdziesiątce... Pięcioro z nich, to osoby, które są ze mną od początku korepetycyjnej przygody i wydają się zadowolone. 
Ja zadowolona jestem z całą pewnością! Mam dodatkowe pieniądze, dużo mniej męcząco wolnego czasu. Ucząc innych, zdecydowanie sama utrwalam i poszerzam swoją wiedzę, ale co najważniejsze, lekcje te sprawiają mi ogromną przyjemność. Z uczniami nawiązuję bardzo serdeczne i spokojne relacje, z wielką przyjemnością obserwuję ich postępy i wreszcie czuję, że robię coś pożytecznego.
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6. Bogusław Witek – Jak zabić filantropię?

(refleksje po lekturze artykułu Ryszardy Sochy w numerze 4/2740 „Polityki” z dnia 23 stycznia 2010 r., pt. „Hurtownicy miłosierdzia”)
	Zbliża się czas, w którym będziemy składać roczne zeznania podatkowe. Wiemy o tym, że nie cała kwota podatku musi trafić do fiskusa. Możemy zdecydować o przekazaniu jednego procenta rocznego podatku dochodowego na dobro wskazanej przez nas organizacji pożytku publicznego. W skali całego kraju ta niewielka cząstka może urosnąć do rozmiarów rzeki pieniędzy! Do tej rzeki bez wahania rzucą się tysiące chętnych, by zaczerpnąć z niej jak najwięcej dla siebie, rzecz jasna, przy okazji lub pod pozorem szczytnych haseł i celów statutowych.
	Autorka artykułu „Hurtownicy miłosierdzia” dokonuje oceny skutków wprowadzenia instytucji jednoprocentowego odpisu podatkowego, skutków nie zawsze oczekiwanych i chwalebnych zarówno w sferze finansowej, jak też w sferze świadomości. Pokazuje proste mechanizmy ludzkich zachowań, cynizm i hipokryzję specjalistów od zbijania fortun na nieszczęściu i współczuciu, w dodatku z wykorzystaniem środków publicznych. Czytając ów artykuł, trudno powstrzymać się od pytań, jakim jesteśmy społeczeństwem i narodem  – solidarnym, dojrzałym, skłonnym do szlachetnych porywów czy bezmyślną, podatną na manipulację tłuszczą? Czy następne pokolenia będą jeszcze wiedziały, czym jest „filantropia”? 
	Wielu z nas pamięta czasy, gdy pracownik otrzymywał do ręki pensję w kwocie takiej samej, jaką miał zapisaną w umowie o pracę. Podatek, owszem, był, ale płacony przez zakład pracy jedną kwotą obliczoną procentowo od funduszu płac. Przeciętny obywatel, jako najemny pracownik, nie musiał sobie tym wszystkim zaprzątać głowy. Państwo pobierało od pracodawców podatki i państwo decydowało, na co mają być przeznaczone. 
	Ten beztroski okres miną wraz ze zmianami ustrojowymi. Przez wprowadzenie na początku lat 90. ubruttowienia wynagrodzeń, czyli włączenia do nich podatku dochodowego, z dnia na dzień staliśmy się bogatsi na papierze o pieniądze, które, choć przez nas wypracowane, i tak nigdy nie były i nie są naszą prywatną własnością, lądując, tak jak poprzednio – na rachunku urzędu skarbowego. Po co więc było to uwłaszczenie ludzi podatkiem? Odpowiedź zawarta jest w katalogu ulg i odpisów podatkowych, dzięki którym możemy odzyskać część potrąconego nam podatku, czyli mówiąc wprost, uzyskać indywidualną pomoc państwa refundującego ze środków publicznych część naszych indywidualnych wydatków. W taki sposób państwo wspierało i wspiera m.in. kształcenie i wychowanie dzieci, zakup pomocy naukowych, rehabilitację, wydatki na drogie leki, remonty mieszkań itd. Dzięki tym rozwiązaniom możemy bez pytania, samoobsługowo wypłacać sobie państwowe dotacje, a jednak spoglądając na swój PIT, przeciętny obywatel nie czuje się jak beneficjent, lecz jak ktoś, komu państwo zabiera sporą część ciężko zarobionych pieniędzy. Niedorzeczne, ale prawdziwe! By osłodzić podatnikowi jego frustrację, fiskus nadał mu przywilej zdecydowania o tym, na jaki cel ma być przeznaczony 1 procent JEGO podatku. W świadomości niejednego z nas wzmocniło to przekonanie, że dysponuje w ten sposób swoimi pieniędzmi, urastając w swych oczach do pozycji dobroczyńcy. Czy słusznie? Według encyklopedii, dobroczynność, inaczej – filantropia, oznacza bezinteresowną pomoc materialną okazywaną uboższym. Wiąże się zatem z pewnym uszczupleniem własnego stanu posiadania na rzecz innych. Czy wskazanie adresata jednego procenta podatku jest dobroczynnością? Oczywiście, że nie, gdyż pieniędzy tych nie wyjmujemy sobie z portfela, tylko ze wspólnej, państwowej kasy. 
Zbyt trudna lekcja wychowania obywatelskiego
Oto pierwszy cytat ze wspomnianego artykułu:
„W założeniu pieniądze pochodzące z dobrowolnych odpisów podatkowych miały wzmocnić liczne, nieokrzepłe finansowo organizacje pozarządowe. Inicjatorzy tego rozwiązania sądzili, że ludzie spojrzą z uwagą na – jak to się mówi – obywatelski plankton: tych, którzy działają po sąsiedzku dla lokalnej społeczności. Że ktoś wesprze schronisko dla zwierząt, a ktoś inny organizację broniącą praw człowieka. Żeby po pieniądze te nie sięgały przypadkowe ręce, stworzono wymóg uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego (OPP). Liczyliśmy, że odbędzie się żywa lekcja wychowania obywatelskiego; że rozwiązanie to pobudzi do refleksji nad tym, co jest dobrem publicznym.(...) Rezultat? Plankton pozostał planktonem. Urosła elita OPP, skupiająca organizacje charytatywne wspierające chore dzieci, niepełnosprawnych i umierających. OPP jest ponad 6 tys. W 2009 r. z jednego procenta trafiło do nich 380 mln zł. Ale co trzecia złotówka zasiliła konta zaledwie dziesięciu organizacji z czołówki”.
Mistrzowie gry na uczuciach
Autorka podaje przykłady fundacji z pierwszych miejsc listy rankingowej, najhojniej obdarowywanych przez podatników. Podaje przy tym psychologiczno-obyczajowe źródła ich finansowego sukcesu, proste mechanizmy służące osiągnięciu tego celu. Ważna jest nazwa organizacji zawierająca powszechnie akceptowany cel społecznego wsparcia, dobrze też, by w celu zdobycia zaufania odwoływała się do chrześcijańskich wartości. Któż z nas odruchowo nie pomoże przypadkiem spotkanemu na drodze dziecku, które przewróciło się i płacze? A gdy pokażą nam w telewizji smutnego, chorego Jasia, mówiącego, że jego marzeniem jest pojeździć na rowerze z kolegami, to nikomu nawet nie przyjdzie na myśl odmówić pomocy w zbiórce pieniędzy na rehabilitację Jasia, bez względu na to, co mu dolega, ważne, że fundacja, co wynika z jej nazwy, pomaga chorym dzieciom, a do tego jeszcze jest pod wezwaniem Świętej Rodziny, Ojca Pio lub innej świętej osoby. Organizacje pożytku publicznego zobowiązane są do jawnego rozliczenia się w formie sprawozdań z otrzymanych pieniędzy i tego, na co zostały wydatkowane. Nie muszą tego jednak czynić w przypadku tzw. subkont prowadzonych na rzecz konkretnych osób, gdyż chroni je tajemnica danych osobowych beneficjentów. Rekordziści (mowa tu o OPP) prowadzą kilka tysięcy takich subkont, na których przechowują gotówkowe owoce podejmowanych akcji reklamowych, dowody ludzkiego współczucia wobec nieszczęścia i cierpienia. 
	Kolejny cytat: „Codziennie na łamach prasy i na stronach internetowych możemy znaleźć poruszające historie: nazwisko chorego, fotografia, instrukcja, jak wypełnić PIT, wreszcie nazwa fundacji, która prowadzi subkonto. Kto zrobi na odbiorcach większe wrażenie, ten ma szansę pozyskać więcej pieniędzy”.
	A do tego okazuje się, że jesteśmy ogólnie wygodni i leniwi, żeby nie powiedzieć – bezmyślni. Wystarczyło np., że w darmowym programie komputerowym do rozliczania PIT-ów autor umieścił w odpowiednim miejscu formularza gotowe dane pewnej organizacji pożytku publicznego, by na jej konto wpłynęło w 2008 roku ponad 17 mln zł, chociaż do realizacji dzieła, dla którego powołano tę organizację (budowa kuchni i łaźni dla bezdomnych), wystarczyło niecałe 300 tysięcy! 
Oczywiście nikt nikomu nie zazdrości nieszczęścia, jakie z reguły leży u podstaw akcji pomocowych. Na pomoc zasługują jednak wszyscy potrzebujący, wszystkie dzieci, nie tylko te z subkontami powstałymi dzięki operatywności rodziców. Jeśli więc miałoby to być receptą na pozyskiwanie pieniędzy na kosztowne operacje, leczenie czy rehabilitację, to trudno nie dostrzec w niej negatywnych skutków ubocznych, takich np. jak pogłębianie nierówności społecznych. Wątpliwości te podziela autorka artykułu, podzielają je niektórzy politycy, zadając proste pytania: 
„Co zrobić, jeśli na subkoncie zbierze się większa suma, niż potrzebna w danym momencie? Jak postąpić, gdy beneficjent subkonta umrze? Dochodzi do sytuacji, że w danej organizacji na subkoncie jednego dziecka pieniędzy jest tyle, że nie sposób ich wydać, więc leżą, a w tym samym czasie nie ma ich na inne dziecko, które pilnie potrzebuje pomocy – relacjonuje przeciwny subkontom poseł Sławomir Piechota, przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. – Pojawiają się sygnały o nadużyciach. (...) Część OPP ma regulaminy udostępniania pieniędzy z subkont i domaga się rachunków, a nawet zaświadczeń o dochodach rodziców dziecka, na które zbierano pieniądze. Ale są też takie, które bez żadnych wymagań na życzenie wypłacają gotówkę”.
Pierwsze miejsce na liście beneficjentów jednego procenta zajmuje Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą. W 2008 r. zebrała 33 mln zł, w 2009 r. – blisko 62 mln, prowadząc ponad 8 tysięcy subkont. Polska jest wyjątkiem wśród krajów, w których przyznano obywatelom przywilej zadysponowania cząstką podatku na cele charytatywne, gdyż tylko u nas jest możliwe przekazywanie pieniędzy ze wskazaniem konkretnej osoby. Być może bierze się to stąd, że Polacy generalnie nie mają zaufania do instytucji i czują się pewniejsi, gdy mogą wskazać beneficjenta z imienia i nazwiska.
Zabijanie filantropii?
Przed wprowadzeniem „jednego procenta” istniała już możliwość odpisania sobie od podstawy opodatkowania darowizn przekazanych na cele społeczne. W wymiarze finansowym oznaczało to, że jeśli obywatel przekazał na taki cel pewną kwotę, to państwo zwracało mu część, będącą stopą podatku, czyli około 20 proc. darowanej kwoty. W przypadku jednego procenta na OPP, całość finansowana jest przez państwo, podatnik wskazuje tylko, komu urząd skarbowy ma przekazać pieniądze. W ten sposób Państwo zdjęło z nas ciężar filantropii, tyle tylko, że nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę.
Artykuł przytacza wypowiedź pani Ewy Kulik-Bielińskiej z Fundacji Batorego:
„Jeden procent w polskim wydaniu zabija ideę pożytku publicznego, ponieważ jest coraz częściej kojarzony wyłącznie z dobrem konkretnej osoby. Co więcej, zabija instytucję darowizny, którą w pierwotnym założeniu miał wzmocnić. Doszło do tego, że obywatel traktuje ów jeden procent nie jako pieniądze publiczne, którymi wolno mu zadysponować, ale jako swój prywatny grosz. Przekazawszy go na czyjąś rzecz (na przykład dziecko kuzyna) ma poczucie, iż jest szlachetny”. 
Czy można coś na to poradzić? Teoretycznie można by zakazać organizacjom pożytku publicznego tworzenia subkont dla konkretnych osób, ale posłowie obawiają się narażenia elicie fundacji, które zbudowały fortuny na jednym procencie. Nikt nie chce, żeby przypięto mu w mediach łatkę „psa ogrodnika”, niewrażliwego na cierpienie chorego Jasia czy Basi. I tak już wystarczającą wrzawę wśród wspomnianej czołówki wywołało wprowadzenie przepisu, w myśl którego środki otrzymane przez OPP w ramach jednego procenta mogą być przeznaczane tylko na działalność pożytku publicznego, a nie np. na działalność gospodarczą. Tak niestety bywa, że im więcej ktoś ma pieniędzy, tym mniejszą ma ochotę się nimi dzielić, za to zaczyna kombinować, jak można by te środki zainwestować, by jeszcze bardziej się wzbogacić. Np. znana wszystkim Fundacja Anny Dymnej postanowiła zbudować Ośrodek Terapeutyczno-Rehabilitacyjny dla Osób Niepełnosprawnych, który w weekendy miał zarabiać na organizowaniu konferencji. „Po zablokowaniu takiej możliwości pani Anna Dymna groziła, że przyprowadzi dzieci pod Sejm – relacjonuje poseł Piechota. – Powiedziałem: proszę bardzo, a my będziemy mówić, jak pani te dzieci wykorzystuje!”. Pomysł był rzeczywiście diaboliczny, bo przeciwko czemu te dzieci miałyby niby protestować? Przeciwko wydawaniu przez fundację pieniędzy tylko dla nich? Na szczęście musiała to chyba zrozumieć także pani Anna, bo do protestu nie doszło.
Zdaniem członka Rady Działalności Pożytku Publicznego, Marcina Dadela, „nie dopracowaliśmy się kodeksu, standardów, że coś wypada, a czegoś nie wypada, ile środków zebranych na pomaganie można skonsumować na własne potrzeby? Ile godzi się wydawać na reklamę? Jak wysokie mogą być wynagrodzenia? Gdyby środowisko pozarządowe miało kanon takich reguł, to być może wstyd byłoby sięgać po niektóre chwyty. Albo ci, którzy po nie sięgnęli, nie chodziliby dziś w glorii”.

Wróćmy na nasze podwórko!

Powyższymi refleksjami nie zamierzam, bynajmniej, dyskredytować instytucji jednego procenta jako rozwiązania wspierającego działalność dobroczynną. Nie jest również odkryciem, że dużym pieniądzom towarzyszą nieraz małe i duże „przekręty”. Bogactwo, zwłaszcza zdobyte szybko i łatwo – psuje ludzi, niszczy w nich bezinteresowność, szczodrość ustępuje wtedy miejsca pazernej zapobiegliwości. Zostawmy jednak bogactwo bogatym, pilnując jedynie, byśmy go niepotrzebnie nie pomnażali, a sami zajmijmy się sobą! Dzięki odpisom podatkowym środowisko osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych i słabowidzących otrzymało narzędzie służące do wspierania własnej rehabilitacji. Apele w mediach niewiele nam dadzą, gdyż pomaganie niewidomym jest mało spektakularne. Nie przywraca wzroku, nie likwiduje okularów, a więc w opinii przeciętnego obywatela jest bezcelowe. Fakt, że nowoczesny sprzęt elektroniczny czy realizacja pewnych przedsięwzięć może ułatwić życie ludziom z dysfunkcją wzroku interesuje głównie ich samych. 
Dzięki środowiskowej solidarności możemy jednak, a nawet powinniśmy sami sobie pomagać, tym bardziej, że nie jest to żadna filantropia, żadne poświęcenie! Zawsze warto jest komuś pomóc, a najbardziej tym organizacjom, których nazwy nie pojawiają się w mediach, programach komputerowych do wypełniania PIT-ów lub okienkach wyskakujących na popularnych stronach internetowych. Przekazujmy swój jeden procent w sposób świadomy i z pełnym przekonaniem dokonanego wyboru, pamiętając, że choć dzięki temu nie stajemy się jeszcze dobroczyńcamy, to przynajmniej odrabiamy swą lekcję wychowania obywatelskiego!   

powrót do spisu treści

7. Tadeusz Majewski - Poradnik dla niewidomych i słabowidzących poszukujących pracy 

Część druga: jak szukać pracy?
W procesie pozyskiwania pracy wyodrębnić można cztery główne etapy:
1. Przygotowanie się do poszukiwania pracy.
2. Podjęcie działań służących uzyskaniu pracy.
3. Zdobycie pracy.
4. Przystosowanie się do środowiska pracy.

Niniejszy poradnik stawia sobie za cel zachęcenie osób z uszkodzonym wzrokiem do wzięcia kariery zawodowej we własne ręce, wskazując im, jak to najlepiej zrobić. Miesiąc temu pisaliśmy o tym, jak przygotować się do szukania pracy. Teraz zajmiemy się drugim etapem, czyli szukaniem zatrudnienia.
Rynek pracy dla osób niewidomych i słabowidzących
Gdy już ustaliłeś, jakie są Twoje atuty, tj. wiedza, umiejętności zawodowe, specjalne uzdolnienia i cechy osobowości wskazujące, że możesz być dobrym pracownikiem; zdefiniowałeś swoje oczekiwania; poznałeś podstawy strategii rozmowy z pracodawcą – to znaczy, że jesteś gotów, by przystąpić do następnego etapu, jakim jest podjęcie prób wejścia na rynek pracy. 
Czym właściwie jest rynek pracy? Przede wszystkim zbiorem podmiotów prawnych – firm i instytucji prowadzących różnorodną działalność w sferze produkcji, handlu i usług, której końcowym efektem jest zaspokojenie materialnych i duchowych potrzeb społeczeństwa. Do wykonywania swych zadań podmioty te muszą nieraz korzystać z najemnej pracy innych osób, pełniąc w ten sposób rolę pracodawców. Zatrudnieni pracownicy reprezentują różny poziom wiedzy i kwalifikacji, wykonują tysiące różnych zawodów i czynności. Między obiema grupami zachodzą relacje cechujące się dużą zmiennością, tworzące rynek pracy. Nieprzypadkowo pojęcie to kojarzy się z handlem, gdyż w istocie między pracodawcami a pracobiorcami (potencjalnymi i faktycznymi) odbywa się sprzedawanie i nabywanie ludzkiej pracy za określoną stawkę. Podlega ono także prawom ekonomicznym takim jak np. prawo równowagi popytu i podaży. 
Wśród wielkiej liczby zawodów są takie, które mogą być wykonywane przez osoby z uszkodzonym wzrokiem. Problem w tym, że wiedza na ten temat jest bardzo nikła, nawet w środowisku osób niewidomych i słabowidzących. Nie bez znaczenia jest negatywna presja tradycyjnych poglądów na temat możliwości pracy tego rodzaju osób. 
Osoby niewidome i słabowidzące mogą być zatrudnione:
1) w zwykłych zakładach na otwartym rynku;
2) w specjalnych zakładach pracy, a więc głównie w zakładach pracy chronionej;
3) we własnych przedsiębiorstwach.
Jeśli chodzi o zwykłe zakłady pracy, czyli  o otwarty rynek pracy, to niewidomi i słabowidzący mogą pracować:
1) na takich samych zasadach jak pracownicy pełnosprawni, z takimi samymi zadaniami, obowiązkami i uprawnieniami, albo:
2) na wybranych i przystosowanych stanowiskach pracy, zgodnie  z ich psychofizycznymi możliwościami i potrzebami.
Możliwości zatrudnienia osób z uszkodzonym  wzrokiem na otwartym rynku pracy wydają się dzisiaj dużo większe niż kiedyś, przede wszystkim za sprawą nowoczesnej technologii, zwłaszcza w dziedzinie informatyki. Odpowiednio dobrany sprzęt elektroniczny może w dużym stopniu kompensować brak wzroku lub jego zmniejszoną sprawność. Zmieniają się również postawy niewidomych i słabowidzących wobec rynku pracy. Dawniej zatrudnienie w spółdzielniach niewidomych i zakładach pracy chronionej wydawało się jedynym rozwiązaniem. Obecnie coraz więcej tych osób udowadnia, że jest w stanie podejmować pracę na otwartym rynku, skutecznie współzawodniczyć i współpracować z pełnosprawnymi kolegami.
	No i wreszcie ewolucja postaw samych pracodawców, będąca z jednej strony wynikiem zmian społecznego stosunku do zjawiska niepełnosprawności, a z drugiej - stosowania przez państwo systemu zachęt ekonomicznych sprzyjających zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Jaki jest najlepszy sposób poszukiwania pracy?
Po refleksjach na temat rynku pracy, czas pomyśleć o tym, jaki wybrać sposób poszukiwania pracy: bierny czy aktywny. Bierny polega na zarejestrowaniu się jako bezrobotny lub poszukujący pracy w odpowiedniej placówce zajmującej się pośrednictwem pracy i czekaniu, aż znajdzie ona odpowiednią ofertę. Drugi sposób polega na zorganizowaniu sobie procesu samodzielnego poszukiwania pracy. Obydwa sposoby są dobre, o ile prowadzą do osiągnięcia celu. Powinieneś jednak pamiętać, że:
	nikogo nie obchodzi Twój los tak bardzo jak Ciebie,

nikt nie poświęci tyle czasu i nie będzie tak uporczywy w poszukiwaniu pracy dla Ciebie, jak Ty sam, 
     -    nikt lepiej od Ciebie nie będzie wiedział, jakiej pracy poszukujesz.
Badania  przeprowadzone w latach 90. w USA na temat efektywnych sposobów szukania pracy pokazały, że 68 proc. osób znalazło pracę dzięki osobistym kontaktom, 15 proc. zawdzięczało ją agencjom pośrednictwa pracy, 9 proc. znalazło pracę z ogłoszenia, a 8 proc. poprzez masowe rozsyłanie podań i życiorysów. Liczby te są bardzo wymowne i chociaż badania prowadzone były wśród ludzi pełnosprawnych, to ich wyniki mogą się w takim samym stopniu odnosić do niepełnosprawnych a także do naszego kraju.
Korzystanie z usług pośrednictwa pracy nie stanowi przeszkody w szukaniu posady na własną rękę. Z im większej liczby sposobów będziesz korzystał, tym większe są Twoje szanse na zadowalający efekt.
Instytucje, które mogą Ci pomóc w szukaniu pracy
Zgodnie z obowiązującymi przepisami – to głównie władze powiatowe są odpowiedzialne za zapewnienie obywatelom, w tym również niepełnosprawnym, odpowiedniej pracy. Obowiązek ten wynika  zarówno z Ustawy o promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy Z dnia 20 kwietnia 2004 r. Dz. U. nr 99, poz 1001, z późniejszymi zmianami.,  jak też z Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Z dnia 27 sierpnia 1997 r. Dz. U. nr 97, poz. 123, z późniejszymi zmianami.. 
Według tej pierwszej - do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy między innymi udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy  w znalezieniu pracy, a także pracodawcom  w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe (art. 9). Dotyczy to wszystkich kategorii osób niepełnosprawnych, zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy (art. 2). Mają one zresztą prawo do korzystania ze wszystkich usług i instrumentów rynku pracy na zasadach określonych w tej ustawie, jak np. szkoleń zawodowych, staży, badań lekarskich i psychologicznych itp. 
W ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych zadanie to zostało w sposób bardziej szczegółowy przedstawione. Jest ono realizowane głównie przez powiatowe urzędy pracy. Do zadań powiatu  w obszarze aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych należy w szczególności:
1/ Opracowywanie i realizacja powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,
2/ Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, ich szkolenie oraz przekwalifikowanie,
3/ Kierowanie osób niepełnosprawnych, które wymagają specjalistycznego programu szkolenia oraz rehabilitacji leczniczej i społecznej, do specjalistycznego ośrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego lub innej placówki szkoleniowej,
4/ Doradztwo organizacyjno-prawne i ekonomiczne w zakresie działalności gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne,
5/ Współpraca z właściwym terenowo inspektorem pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc pracy osób niepełnosprawnych (art.35a).
Obok publicznych służb zatrudnienia – wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy poradnictwem zawodowym i pośrednictwem pracy zajmują się obecnie również Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia prowadzone przez różne organizacje pozarządowe i instytucje.    
W celu zarejestrowania się w urzędzie pracy, jako bezrobotny lub poszukujący pracy, musisz przedstawić następujące dokumenty: dowód osobisty, ostatnie świadectwo pracy (jeśli uprzednio pracowałeś), dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia, legitymację ubezpieczeniową, jeśli taką posiadasz, zaświadczenie o zaliczeniu do jednego ze stopni niepełnosprawności wraz z przeciwwskazaniami do wykonywania określonych prac.
Jeśli chodzi o Polski Związek Niewidomych, to choć nie zajmuje się on   pośrednictwem pracy, to jednak można tam uzyskać wiele cennych informacji dotyczących zatrudnienia (np. w strukturach PZN, utworzonych przez nie zakładach aktywności zawodowej oraz spółdzielniach niewidomych). 
Możesz także przystąpić do udziału w programie aktywizacji zawodowej osób niewidomych, prowadzonym przez PZN, o ile spełniasz określone warunki, a taki program jest właśnie realizowany.

Aktywne poszukiwanie pracy
Istnieje kilka sposobów aktywnego poszukiwania pracy, a mianowicie:
1/ Zwracanie się do krewnych i znajomych z prośbą o pomoc i informację na temat możliwości podjęcia zatrudnienia w ich miejscach pracy,
2/ bezpośrednie zwracanie się do pracodawców,
3/ umieszczenie własnej oferty w Internecie,
4/ przeglądanie ogłoszeń na stronach internetowych i w prasie lokalnej,
5/ dawanie ogłoszeń do prasy lokalnej i czasopism branżowych.
Jednym z ważniejszych sposobów uzyskania pracy jest osobiste polecenie kogoś dobrze znanego potencjalnemu pracodawcy i cieszącego się jego zaufaniem. Do grona takich osób powinieneś włączyć następujące kategorie, ułożone według prawdopodobieństwa osiągnięcia efektu:
1/ pracujący pełnosprawni krewni i przyjaciele, 
2/ niewidomi i słabowidzący pracujący w takim samym lub podobnym zawodzie (zwykle mają oni dość dobre rozeznanie rynku pracy w swojej dziedzinie),
3/ koledzy, z którymi razem uczyłeś się w szkole zawodowej, na uczelni, na kursie zawodowym itp. (mogą być w podobnej sytuacji albo już znaleźli pracę i podzielą się z Tobą swymi doświadczeniami),
4/ członkowie różnych organizacji, z którymi jesteś związany, (organizacji osób niepełnosprawnych, organizacji kościelnych itp.),
5/ pracownicy ośrodków pomocy społecznej, służby zdrowia, szkół itp.
Rozmawiaj z nimi o swoich planach i trudnościach. Powiedz im, jakiej pracy 
szukasz, jakie masz kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Poproś, aby rozejrzeli się za odpowiednią dla Ciebie pracą, spytali o nią swoich znajomych. Jeśli nawet nie znajdą Ci posady, możesz od nich uzyskać wiele cennych informacji i wskazówek, które okażą się pomocne. Kiedyś oni byli w podobnej sytuacji. Mogą podać nazwy firm, w których Twoje kwalifikacje mogłyby zainteresować kierownictwo, zasłyszane informacje o wolnych stanowiskach i poszukiwaniu pracowników, nazwiska, stanowiska, telefony osób, do których powinieneś się zwrócić w sprawie zatrudnienia. Cenna może być w takich razach możliwość powołania się na rekomendację swych rozmówców (za ich zgodą) a nawet szansa umówienia Cię na rozmowę z przedstawicielem pracodawcy.
Możesz też bezpośrednio zwracać się do pracodawców, mając upatrzoną jedną lub kilka firm, w których ewentualnie chciałbyś pracować, możesz spróbować nawiązać z nimi kontakt. Bezpośrednie zwrócenie się do pracodawcy może przyjąć dwie formy: napisanie listu lub zatelefonowanie. Zwracając się do pracodawcy listownie, możesz wprost postawić pytanie, czy ewentualnie istnieją wolne stanowiska pracy, i czy zakład poszukuje pracownika o określonych kwalifikacjach. Dzwoniąc natomiast do zakładu pracy możesz rozpocząć od pytań dotyczących firmy, wymagań stawianych pracownikom, wynagrodzeń itp. Nie wolno jednak robić tego w sposób natarczywy, bo zostaniesz natychmiast odprawiony! Uprzejme zainteresowanie działalnością firmy, bez proszenia o pracę na początku rozmowy, może czasem skłonić pracodawcę do zainteresowania się Tobą, jako przyszłym pracownikiem. Jeżeli takiego zainteresowania nie wywołasz, wówczas na zakończenie rozmowy możesz spytać o pracę. 
	Zanim skontaktujesz się z daną firmą w sprawie ewentualnego zatrudnienia, postaraj się jak najwięcej o niej wiedzieć, ustal też osobę najbardziej kompetentną do załatwienia Twojej sprawy. Inaczej możesz trafić na kogoś, kto nie potraktuje Cię poważnie. Ułóż sobie w myśli tekst przedstawiający jasno i zwięźle Twoją sprawę.
Nie zaszkodzi kontaktowanie się z kilkoma potencjalnymi pracodawcami, bez czekania na ostateczną odpowiedź. Zaoszczędza to czas oraz stwarza możliwość porównania i lepszego wyboru.
Nieraz udaje się uzyskać pracę, dzięki ogłoszeniom zamieszczonym w mediach. W ostatnich latach Internet stał się jednym z podstawowych źródeł informacji, medium wygodnym w użyciu i dostępnym dla niepełnosprawnych wzrokowo. Dzięki swej głównej zalecie, jaką jest interaktywnośc, daje możliwość zarówno poszukiwania ofert pracy, jak też zamieszczania własnych ogłoszeń. Wpisując w popularnej wyszukiwarce kluczowe hasła jak „praca + niepełnosprawni” itp., uzyskasz dostęp do witryn organizacji, agencji i biur pośrednictwa umieszczających oferty pracy. Oferty publikowane w Internecie szybko się dezaktualizują, toteż musisz reagować na nie bezzwłocznie a aktualne będą tylko te z ostatnich kilku dni. Oglądając te witryny, sprawdź, czy istnieje na nich możliwosć wpisywania ofert osób poszukujących zatrudnienia, a jeśli tak jest, wykorzystaj tę możliwość! Oprócz wirtualnej rzeczywistości, nadal funkcjonują tradycyjne ogłoszenia w prasie. Praktycznie każdy większy dziennik ogólnokrajowy czy lokalny zamieszcza oferty pracy różnych firm
Jeśli trafisz na interesującą ofertę, powinieneś odpowiadać na nią listownie, a nie telefonicznie, chyba że chcesz wcześniej uzyskać dodatkowe informacje. Wyjątek stanowią ogłoszenia internetowe, gdzie warto upewnić się, czy oferta jest wciąż aktualna. Pismo, przesłane jako list motywacyjny wraz z życiorysem lub bez niego, będące reakcją na ogłoszenie, powinno być stosunkowo krótkie i jasno sformułowane. Powinno zawierać:
1/ powołanie się na ogłoszenie,
2/ zgłoszenie swojej kandydatury do pracy na danym stanowisku,
3/ krótki opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, uwzględniający wymagania stawiane przez pracodawcę w ogłoszeniu,
4/ wyrażenie gotowości przyjścia na rozmowę kwalifikacyjną, np. w następującej formie: „Jeśli Pan Dyrektor uzna moją kandydaturę za interesującą, to jestem gotów stawić się na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym terminie”.
5/ zaznaczenie, że masz kłopoty ze wzrokiem, lecz posiadasz pełne 
kwalifikacje, aby podjąć się pracy na danym stanowisku,
6/ zaznaczenie, że oczekujesz odpowiedzi,
7/ datę, adres, telefon (także e-mail) i podpis.
Wysłanie takiego pisma do pracodawcy ma na celu uzyskanie zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, na której, o ile zostaniesz zaproszony, będziesz 
miał możliwość zaprezentowania swojej osoby. Nie pisz więc rzeczy zbędnych! Bądź umiarkowanym optymistą, może się bowiem zdarzyć, że dostaniesz odpowiedź negatywną lub nie otrzymasz żadnej. Bywa tak, że ogłoszenie ukazało się w mediach po tym, jak odpowiedni kandydat został już przez pracodawcę znaleziony w inny sposób i zaakceptowany. Może też tak być, że złe warunki pracy lub płacy panujące u tego pracodawcy skutkują dużą fluktuacją kadr, co zmusza go do okresowego szukania pracowników poprzez anonsy w prasie. Praca z ogłoszenia wcale więc nie musi się okazać wymarzoną posadą. Może jednak będziesz miał szczęście!
Każdy sposób uzyskania pracy jest dobry, jeśli kończy się powodzeniem. 
Codziennie ukazują się w mediach setki ogłoszeń pod hasłem: „Szukam pracy”. Możesz i Ty spróbować. Prasowe ogłoszenia typu: „wykwalifikowany masażysta – nr telefonu” mogą świadczyć o tym, że ludzie tą drogą otrzymują pracę, wiedz jednak o tym, że pracodawcy rzadko czytają takie ogłoszenia. Stąd szanse na uzyskanie tą drogą zatrudnienia są bardzo nikłe, co nie oznacza, że nie należy próbować. W przypadku własnych ofert umieszczanych na stronach internetowych szanse mogą być większe z uwagi na rosnącą popularność samego Internetu. Ponadto na stronie www nie musisz płacić za każde słowo, dzięki czemu Twoja oferta może zawierać więcej szczegółów, może być bardziej interesująca. 
Jakie sprawy możesz załatwić przez telefon?
Telefon niewątpliwie jest narzędziem wykorzystywanym w aktywnym sposobie poszukiwania pracy. Szukając pracy będziesz musiał telefonować w wiele miejsc: do firm, urzędu pracy, znajomych osób itp., w różnych sprawach, takich jak: spytanie o wolne etaty, uzyskanie bliższych informacji związanych z ogłoszeniem prasowym; uzyskanie informacje o firmie, warunkach pracy; w sprawie wysłanego podania o pracę; umówienia się na rozmowę kwalifikacyjną 
Rozmowa powinna być krótka i rzeczowa, aby zrobiła na Twoim rozmówcy wrażenie, że jesteś człowiekiem konkretnym i wiesz czego chcesz. 
W czasie rozmowy staraj się być uprzejmy i w pogodnym nastroju (to słychać przez telefon). Jeśli rozmawiasz z osobą, która będzie decydować o Twoim ewentualnym przyjęciu do pracy, wówczas pamiętaj, że pierwsze słowa wypowiedziane przez telefon praktycznie rozpoczynają rozmowę kwalifikacyjną. Wrażenie, jakie pozostawisz po takiej rozmowie, może przesądzić o zaproszeniu Cię na osobistą rozmowę, może też mieć wpływ na jej wynik.
Dlaczego tak długo trzeba czekać na ofertę pracy?
Bądź przygotowany na to, że poszukiwanie pracy jest zajęciem, które nie przynosi natychmiastowych efektów. Dla pocieszenia w Stanach Zjednoczonych osoba pełnosprawna przeciętnie poszukuje pracy od dwóch do sześciu miesięcy, poświęcając na to od 5 do 30 godzin tygodniowo. Długie starania i czekanie może być niepokojące i frustrujące. Niekiedy stawiasz sobie pytanie, dlaczego tak długo to trwa, dlaczego nie mogę dostać pracy, dlaczego nie jestem zapraszany na rozmowę, dlaczego stale spotykam się z odmową? 
Z pewnością są obiektywne czynniki, takie jak wysoki stopień bezrobocia, duża podaż wykwalifikowanych pracowników Twojej specjalności itp. Ale przyczyny mogą leżeć także po Twojej stronie. Do typowych należą: 
1/ niewykorzystywanie wszystkich możliwości poszukiwania zatrudnienia, a więc wszystkich agencji pośrednictwa, biur i instytucji powołanych do pomocy w tych sprawach,
2/ słabo rozwinięta sieć osób, które mogłyby pomóc w znalezieniu pracy. 
3/ rozsyłanie standardowych, takich samych podań o pracę do wszystkich 
firm, bez uwzględniania specyfiki ich działalności i zapotrzebowania na pracowników o określonych kwalifikacjach zawodowych,
4/ ogólne słabe zaangażowanie się w akcję poszukiwania pracy.
Jeśli przez dłuższy czas będą spotykać Cię same niepowodzenia, nie wolno Ci tracić wiary w siebie! Staraj się wytrwale, mimo niepowodzeń, zachować pozytywne myślenie. Rozmawiaj o swoich problemach i wysiłkach z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi, skorzystaj z każdej, otrzymanej od nich informacji lub wskazówki, nie lekceważ zgłaszanych przez te osoby uwag i zastrzeżeń (także tych dotyczących Twojej osoby - Twojego wyglądu, zachowania się itd.), rozmawiaj z innymi ludźmi będącymi w podobnej sytuacji. Twoja praca gdzieś na Ciebie czeka, trzeba ją tylko znaleźć w gąszczu firm i instytucji.
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8. ROZMAITOŚCI

1/ Przekaż 1% podatku na OPP!
Drodzy Czytelnicy! Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt” nie zbiera pieniędzy na pomoc konkretnym osobom, nie prowadzi subkont. Wykonuje swoje statutowe cele poprzez realizowanie zadań zlecanych przez PFRON w ramach ogłaszanych przezeń konkursów z zakresu rehabilitacji i integracji społecznej osób niepełnosprawnych. Przedsięwzięcia te służą naszemu środowisku, a o ich pomyślnym zakończeniu z satysfakcją Państwa informujemy, m.in. na łamach „BIT-u”. Przedsięwzięcia te wymagają posiadania wkładu własnego, który gromadzimy dzięki darowiznom pochodzącym z jednoprocentowych odpisów, wpływów z tytułu prenumeraty i innych dobrowolnych wpłat. Czy możemy liczyć na Waszą pomoc? 
Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”, numer Krajowego Rejestru Sądowego: KRS 0000230693. 
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2/ 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.

Elwood Reid – Białe noce

Dokąd może człowieka zaprowadzić niespokojny duch, żądza przygód, igranie z emocjami i niebezpieczeństwem, brak akceptacji otaczającego nas świata! Naszych bohaterów spotykamy w niezwykle malowniczym, ale zarazem surowym i niebezpiecznym zakątku świata – na Alasce, gdzie ciągną tłumy żądnych niezwyczajnego życia młodych ludzi. Klimat nikogo tu nie rozpieszcza nawet w lecie, a zimą pozostają tylko najwytrzymalsi. Ciągną tutaj jednak poszukiwacze przygód, zwabieni legendą „ziemi kryjącej złoto”, a że Alaska szybko się rozwija, pracy jest też pod dostatkiem.
Dwaj przyjaciele, Jack i Burke, pracują ciężko jako cieśle przy budowie drewnianych domów. Mieszkają w półciężarówkach i marzą o lepszej przyszłości. Zbliża się zima, a więc trzeba się zwijać i szukać pracy w cieplejszym miejscu. Życie i pieniądze przelatują im przez palce i wciąż żyją z dnia na dzień. Pewnego dnia spotykają człowieka powierzającego im misję odnalezienia córki, która została wciągnięta do sekty. Mówi im, że jest umierający i chciałby przed śmiercią zobaczyć Peny, swoją córkę.
Zaopatrzeni w mapę, zdjęcie dziewczyny i kilka tysięcy dolarów, wyruszają w podróż swojego życia. Droga ta nie jest łatwa, bo obóz sekty jest dobrze ukryty, a na intruzów nie czeka tam miłe przyjęcie. Jedyna myśl, która od początku im przyświeca, to – jak wydostać się z tego przeklętego miejsca, uprowadzając dziewczynę i uchodząc z życiem.
Jakie tajemnice kryją się pośród tych dziwnych, na wpół zdziczałych ludzi? Jaka siła trzyma ich w tym miejscu, zmuszając do całkowitego poddania się władzy jednego szaleńca? Tego mieli się dowiedzieć nasi bohaterowie. Autor obrazowo maluje przyrodę Alaski, a także przerażającą bezwzględność ludzi – sceny bijatyk i strzelaniny. Krew leje się obficie, strzępki ciała fruwają wokół, a w tle niemal słyszymy trzask gruchotanych kości. 
 	Kto lubi opisy niebezpiecznych przygód i pokrętnych ludzkich działań, śmiało może sięgnąć po tę książkę, a nie powinien być zawiedziony. 
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3/ Porady komputerowe 
w opracowaniu Janusza Rutkiewicza

O czym powinniśmy pamiętać, składając wniosek w programie „Komputer dla Homera”?
	Zbliża się kolejna edycja programu „Komputer dla Homera”. Przeznaczony jest on dla osób z dysfunkcją narządu wzroku będących w wieku aktywności zawodowej – pracujących, poszukujących pracy albo uczących się. W ciągu siedmiu lat trwania programu zdążyliśmy z grubsza poznać jego zasady. Gdy jednak postanawiamy wejść w rolę beneficjentów, napotykamy nieraz podobne trudności i problemy. Problemy te wynikają głównie z braku dostatecznej wiedzy o przedmiocie umowy, tj. właściwościach sprzętu informatycznego, w jaki chcemy się zaopatrzyć, korzystając ze wsparcia środków publicznych, a także niedostatecznej wiedzy na temat własnych oczekiwań, potrzeb i możliwości.
	Po pojawieniu się komunikatu o rozpoczęciu przyjmowania wniosków musimy się w taki wniosek zaopatrzyć, pobierając go ze strony internetowej PFRON lub z oddziału właściwego dla miejsca zamieszkania. Kolejna sprawa, to prawidłowe wypełnienie dokumentu i dołączenie do niego wymaganych załączników. Dla średnio zorientowanego beneficjenta wypełnienie wniosku nie powinno sprawiać większego problemu. W znacznie gorszej sytuacji są te osoby, które dopiero mają zamiar zacząć swoją przygodę z komputerem. Brak im doświadczenia i rozeznania potrzebnego do dokonania przemyślanych, rozsądnych zakupów drogiego przecież, sprzętu. Nie potrafią poradzić sobie ze specyfikacją, a powierzając te czynności innym, dokonują niejednokrotnie zakupu przysłowiowego „kota w worku”. Jak możemy sobie pomóc? Jak ustrzec się błędów? Może warto uczyć się na błędach innych?
	W kilku miastach powstały tzw. „tyflopunkty” prowadzone przez Fundację „Szansa Dla Niewidomych”. Pracownicy tych punktów mają obowiązek pomagać w wypełnianiu wszelkiego rodzaju dokumentów związanych ze staraniem się o dofinansowanie, a także odpowiedzieć wyczerpująco na pytania dotyczące sprzętu specjalistycznego oraz komputerów. Oponenci mogą w tym miejscu podnieść zarzut, że fundacja będzie z pewnością forsować produkty oferowane przez swego głównego sponsora. Nic bardziej mylnego! Obowiązkiem osób zatrudnionych w „tyflopunktach” jest udzielanie wszechstronnej i wyczerpującej, a przede wszystkim, kompetentnej informacji na temat aktualnej oferty rynkowej sprzętu komputerowego adresowanego do niewidomych i słabowidzących.
	W wypełnieniu wniosku mogą nam pomóc firmy tyfloinformatyczne, pracownicy PZN, a także rodzina i przyjaciele. W tym ostatnim przypadku istnieje jednak poważne ryzyko, że członkowie rodziny, a tym bardziej znajomi, nie będą się orientować w naszych oczekiwaniach i potrzebach, a przecież chodzi tu o dobór sprzętu i oprogramowania, które przez najbliższych kilka lat mają nam, ludziom niepełnosprawnym wzrokowo, służyć pomocą w wykonywaniu pracy i w codziennych czynnościach życiowych. 
Po wypełnieniu części wstępnej wniosku zawierającej dane personalne przechodzimy do naszej „listy zakupów”, czyli specyfikacji sprzętu i oprogramowania. Dzieli się ona na cztery kategorie: 
	podstawowy sprzęt komputerowy i oprogramowanie, 

specjalistyczny sprzęt komputerowy, elektroniczny i oprogramowanie,
specjalistyczne, elektroniczne urządzenia brajlowskie, 
urządzenia lektorskie. 
Każda z tych pozycji do końca ubiegłego roku miała różne progi związane z tzw. wkładem własnym oraz różne maksymalne kwoty dofinansowania. W pierwszym przypadku było to maksymalnie 3 828 zł i minimum 10 proc. wkładu własnego, w drugim i trzecim przypadku przy wkładzie własnym 2 proc. ceny, można było uzyskać odpowiednio: 16 588 zł oraz 33 176 zł. Wreszcie w czwartej kategorii było to minimum 7 proc. wkładu własnego i maksymalnie 8 932 zł dofinansowania. Można się spodziewać, że w roku bieżącym wielkości te będą zbliżone.
	Sprzęt podstawowy to np. komputer i jego części składowe, w tym także system operacyjny i podstawowe oprogramowanie, drukarka, skaner, monitor mniejszy niż 20 cali, sprzęt audio do komputera oraz inne drobne akcesoria jak karty pamięci, pendrive’y, zasilacze, routery itp.. 
	Specjalistyczne programy, sprzęt i urządzenia elektroniczne to cała gama produktów zarówno tych, które wchodzą w skład zestawu komputerowego, jak i tych służących jako odrębne narzędzia codziennego użytku, których wspólną cechą jest zaprojektowanie ich specjalnie z myślą o osobach niewidomych i słabowidzących. Są to więc wszelkie programy służące do powiększania i korekcji obrazu wyświetlanego na monitorze, programy udźwiękawiające (tzw. screenreadery), syntezatory mowy, dyktafony cyfrowe, monitory powyżej 20 cali, 
a także lupy elektroniczne, urządzenia do rozpoznawania kolorów, mówiące wagi, mówiące glukometry, nawigatory GPS, oprogramowanie udźwiękawiające do telefonów komórkowych itp.
	Brajlowski sprzęt i oprogramowanie to urządzenia pozwalające na wykorzystanie pisma brajla do pracy z komputerem. Są to monitory brajlowskie, notatniki brajlowskie, tzw. linijki brajlowskie, drukarki, a także zegarki brajlowskie.
	Do czwartej grupy zaliczamy urządzenia służące do odczytywania tekstu drukowanego za pomocą syntezatorów mowy. Urządzenia te zamieniają materiał drukowany na elektronicznie przetworzony format tekstowy z natychmiastowym odczytem przez syntezator mowy. Zwróćmy uwagę, że ten sam efekt uzyskamy również po skopiowaniu drukowanego tekstu przy użyciu skanera, zapisaniu go na dysku komputera i następnie odczytaniu przez program mówiący zainstalowany na komputerze. Różnica polega na tym, że w tym drugim przypadku w skład zestawu wchodzą komputer i skaner zaliczane do sprzętu podstawowego, a więc związanego z większą odpłatnością, a poza tym obróbka tekstu będzie trwała dłużej, toteż osoby uczące się, często korzystające z materiałów drukowanych zwykłym drukiem, powinny raczej wybrać gotowe urządzenie lektorskie.
	Czy w specyfikacji należy podawać nazwy (marki) konkretnych produktów (komputerów, programów udźwiękawiających itp.), czy wystarczy ogólne wskazanie, że chodzi np. o program powiększający czy dyktafon? Niewątpliwie ten drugi wariant dawałby większą swobodę wyboru oraz czas na ostateczną decyzję. Z drugiej strony dokładna marka produktu a nie tylko jego ogólne parametry, pozwala komisji oceniającej wniosek na dokładniejszą weryfikację wnioskowanych kwot dofinansowania. Najlepiej więc przed złożeniem kompletnego wniosku zasięgnąć języka u znajomych, którzy rok wcześniej stali się beneficjentami programu, albo wyjaśnić te wątpliwości u kompetentnego pracownika PFRON-u, gdyż wymagania poszczególnych oddziałów wojewódzkich mogą się od siebie różnić. 
	Jeśli w wypełnieniu wniosku pomaga nam jakaś firma, nie oznacza to wcale, że musimy bezwzględnie dokonać zakupu w jej sklepie. W trakcie oczekiwania na decyzję o przyznaniu dofinansowania możemy negocjować z różnymi podmiotami i powinniśmy wybrać tego sprzedawcę, który oferuje najbardziej korzystne warunki dostawy, gwarancji, serwisu itp.
	Na koniec pamiętajmy o dobrym uzasadnieniu wniosku. W formularzu, w pozycji do tego przeznaczonej, nie ma zbyt wiele miejsca na rozpisywanie się, jednak niejednokrotnie treść tam podana może zaważyć na pozytywnej ocenie wniosku.
	Przed złożeniem wniosku należy dokładnie zapoznać się z zasadami programu obowiązującymi w danym roku, a w szczególności z tym, jakie są wymagane załączniki. Brak choćby jednego z nich może skutkować odrzuceniem wniosku lub w najlepszym wypadku wezwaniem do uzupełnienia, a w konsekwencji przesunięciem na koniec kolejki, co się równa nieotrzymaniu dofinansowania.
	W kolejnej części powiemy sobie o tym, gdzie realizować wnioski, tzn. jakimi kryteriami kierować się przy wyborze sprzedawców. Podam ogólne przykłady z własnego i cudzego doświadczenia. 
Od redakcji:
Konsultacji w sprawie planowanych zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania mogą także udzielić członkowie Zespołu Doradztwa i Opiniowania Pomocy Technicznych dla Niewidomych i Słabowidzących, który działa w ramach Fundacji „Trakt”. Dane kontaktowe do członków Zespołu można uzyskać w Fundacji, pod numerem telefonu: 22 576 -18 -79. 
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9. Zasady prenumeraty

Uprzejmie informujemy, że w 2010 r. zasady prenumeraty „Biuletynu Informacyjnego Trakt” pozostają bez zmian. Miesięcznik wydawany jest w trzech wersjach:
1/ na papierze, w druku powiększonym,
2/ w zapisie cyfrowym (format RTF), dostarczanym pocztą elektroniczną. 
3/ czytany głosem syntetycznym, nagranym na płycie CD w formacie MP3 i systemie DAISY (format ten można odsłuchiwać przy pomocy każdego odtwarzacza MP3, dostosowanego do płyt CD). 
Cena prenumeraty w każdej wersji wynosi 24 zł rocznie (2 zł miesięcznie). 
Wydawanie miesięcznika „BIT” nie jest działalnością komercyjną, lecz rehabilitacyjną, służącą integracji społecznej osób niepełnosprawnych. Opłata za prenumeratę stanowi wsparcie tej działalności, docenienie wartości intelektualnej pisma, czasu poświęconego na pracę przy nim, i częściowe pokrycie kosztów jego edycji i dystrybucji. Osoby znajdujące się w trudnych warunkach materialnych mogą napisać lub zatelefonować do nas. Będą otrzymywać egzemplarze miesięcznika bezpłatnie, w wybranej przez siebie wersji. Jednocześnie serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za wpłaty, nawet niewielkich kwot, przewyższających cenę prenumeraty!
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. 

powrót do spisu treści


