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20 lat doświadczeń Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo pokazuje
jak ważne dla osób niepełnosprawnych są kompetencje IT.  W czasach, gdy w Polsce jeszcze nikt nie
myślał o wykorzystaniu komputera do pracy w domu, a bariery architektoniczne były większym niż
obecnie utrudnieniem w poruszaniu się, osoba która w wyniku choroby bądź wypadku stawała się
niepełnosprawna, musiała mierzyć się z wykluczeniem - zamknięciem w czterech ścianach, bez
możliwości pracy i z mocno ograniczonym kont
 
Dzięki umiejętnościom IT niepełnosprawni zdobywają pracę
 
20 lat doświadczeń Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo pokazuje
jak ważne dla osób niepełnosprawnych są kompetencje IT.  W czasach, gdy w Polsce jeszcze nikt nie
myślał o wykorzystaniu komputera do pracy w domu, a bariery architektoniczne były większym niż
obecnie utrudnieniem w poruszaniu się, osoba która w wyniku choroby bądź wypadku stawała się
niepełnosprawna, musiała mierzyć się z wykluczeniem - zamknięciem w czterech ścianach, bez
możliwości pracy i z mocno ograniczonym kontaktem z rodziną i znajomymi.
Wtedy, w latach 80., grupa pracowników Polskiej Akademii Nauk pomyślała o założeniu fundacji, której
głównym celem byłaby aktywizacja zawodowa i społeczna poprzez wykorzystanie komputera grupy osób
niepełnosprawnych związanych z PAN, głównie studentów i pracowników naukowych. Ideą jaka
przyświecała założycielom była pomoc tym osobom w realizacji aspiracji zawodowych i zdobyciu
niezależności ekonomicznej. Pomysł został zrealizowany w 1990 roku. Powstała Fundacja Pomocy
Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo.
 
- Mieliśmy wielkie problemy z pozyskaniem komputerów do prowadzonych przez nas szkoleń
informatycznych. Przychodziły do nas osoby, które ćwiczyły używając samych klawiatur, bo komputerów
było zbyt mało - mówi Małgorzata Piątkowska - jedna z pierwszych trenerek IT w fundacji. Niemal od
początku działalności fundację wspierał m.in. Microsoft przekazując za darmo oprogramowanie, które
było wykorzystywane w salach szkoleniowych oraz użytkowane przez podopiecznych fundacji do pracy
na domowych komputerach. W roku 1995 roku Bill Gates przekazał czek na działalność fundacji, dzięki
czemu organizacja mogła rozwinąć i rozszerzyć zakres swojej działalności. W kolejnym roku, gdy tylko
pojawiła się taka możliwość (dostępny dla wszystkich modemowy dostęp do Internetu), ówczesny
przewodniczący fundacji Krzysztof Markiewicz stworzył Internet dla Niepełnosprawnych - pierwszy
portal internetowy dla środowiska. Zainteresowanie IdN-em przerosło najśmielsze oczekiwania. W
aktualizację i redagowanie informacji na portalu zaangażowało się kilkaset osób z całej Polski, w
większości niepełnosprawnych. W 2003 roku Krzysztof Markiewicz z rąk Prezesa Microsoft-u Billa Gatesa
otrzymał nagrodę za portal IdN.
 
Fundacja w ciągu dwudziestu lat działalności pomogła tysiącom osób niepełnosprawnych, które nauczyły
się zarówno podstawowej jak i zaawansowanej obsługi komputera. Dzięki temu wiele z tych osób
znalazło pracę i zrozumiało, że przy pomocy komputera mogą też być aktywne społecznie: nawiązywać
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nowe kontakty, rozmawiać ze znajomymi, uczestniczyć w życiu kulturalnym. Szybko okazało się, że same
kompetencje informatyczne nie są wystarczającym impulsem do aktywizacji. Wtedy, w 1997 roku,
narodził się pomysł stworzenia Warsztatów Aktywizacji Zawodowej, obejmujących szkolenia
komputerowe oraz program aktywizacji indywidualnej i grupowej połączonej ze warsztatami
psychologicznymi.
 
Historię fundacji, ludzi z nią związanych oraz tych, którym organizacja pomogła, poznamy podczas
konferencji "Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) w życiu osób niepełnosprawnych wczoraj i
dziś. 20 lat doświadczeń". Konferencja odbędzie się 4 listopada 2010 r. w Bibliotece Uniwersytetu
Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66, w sali 316. Dwudziestolecie fundacji to doskonała okazja aby
dyskutować o zmianach jakie nastąpiły w życiu społecznym i zawodowym osób niepełnosprawnych pod
wpływem nowoczesnych technologii. Zaprosiliśmy znamienitych gości, przedstawicieli instytucji
publicznych, uczelni, organizacji pozarządowych i firm - podmiotów, które od wielu lat wspierają
edukację i aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.
 
Honorowym patronatem konferencję objął Pan Jarosław Duda Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i
Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 
Szczegółowe informacje na temat konferencji: www.fpmiinr.org.pl w zakładce aktualności.
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