
Naucz się i pracuj 
•• Opolski oddział Fundacji Pomo
cy Matematykom i Informatykom 
Niesprawnym Ruchowo rozpoczął 
działalność kilka miesięcy temu. 
Oferuje pomoc wszelkim zaintere
sowanym. 
- Nie prowadzimy działalności cha
rytatywnej, ale chcemy pomagać nie
pełnosprawnym w znalezieniu pra
cy poprzez szkolenia, nauczanie 
i kursy - mówi Berenika Bielaczyc, 
szefowa opolskiego zarządu organi
zacji. 

Początkowo jej działalność skie
rowana była do środowiska niepeł
nosprawnych matematyków i infor
matyków, jednak dość szybko oka
zało się, że potrzeby są znacznie wię
ksze. - Chodzi nam o to, by osoby nie
pełnosprawne mogły wejść na otwar-
ty rynek pracy. Prowadzimy szkole-
niajęzykowe, komputerowe, zawo
dowe - mówi Bielaczyc. Podkreśla 
jednak, że oferta fundacji skierowa-

najest do osób pełnosprawnych umy
słowo. - Chodzi o to, by ludzie, którym 
pomagamy, podołali intelektualnie 
pracy, jakiej się podejmują. 

- Jesteśmy zareje strowaną agencją 
doradztwapersonalnego, prowadzi
my konsultacje zawodowe, prawne 
i psychologiczne. Nasi doradcy poma
gają w wyborze optymalnej ścieżki ka-
rieryi edukacji związanej z rozwojem 
zawodowym - podkreśla Bielaczyc. 

Fundacja doradza, jak poruszać się 
w świecie prawa pracy, jakie prawa 
i obowiązki posiadają pracownicy nie-
pełnosprawni. Pomaga uporać się 
z trudnymi sytuacjami życiowymi i od
zyskać wiarę we własne siły. 

Wszelka pomoc udzielana przez 
fundację jest bezpłatna. Osoba niepeł-
nosprawnapowinna się zgłosić do or
ganizacji i wypełnić kwestionariusz. 

Choć nazwa fundacji sugeruje, że 
jej oferta skierowana jest do mate
matykowi informatyków, Bielaczyc 

podkreśla, że organizacja pomoże 
wszystkim osobom niepełnospraw
nym, nie tylko tym uzdolnionym ma
tematycznie. 

Fundacja Pomocy Matematykom 
i Informatjiom Niesprawnym Rucho
wo powstała w 1990 roku z inicjatywy 
środowiska matematyków i informa
tyków Polskiej Akademii Nauk przy 
współudziale Polskiego Towarzystwa 
Informatycznego. Od 2004 roku ma 
status organizacji pożytku publiczne
go, pomaga osobom ze wszystkimi ro
dzajami niepełnosprawności. Działa 
wielowymiarowo - począwszy od two
rzenia nowoczesnych narzędzi edu
kacyjnych i organizacji szkoleń, po
przez doradztwo zawodowe, prawne 
i psychologiczne, po pomoc w znale
zieniu zatrudnienia. W 2008 roku ob
jęła swoim wsparciem niemal 1300 
osób niepełnosprawnych. 

Szczegółowych informacji można 
zasięgnąć pod telefonem 77 453 64 81 
w. 392 lub e-mailem: opole@idn.org.pl. 
Wszelkie informacje na temat funda
cji można znaleźć na stronie 
www.fpmiinr.org.pl.O t 
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