
E-MOŻLIWOŚCI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 
. .,WWW.WIADOMOSCI.ONET.PL (2010-11-05 00:00:00)
wiadomosci.onet.pl/internet/e-mozliwosci-dla-osob-niepelnosprawnych,1,3774291,internet-wiadomosc.html

 

Podczas wczorajszej konferencji "Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) w życiu osób
niepełnosprawnych wczoraj i dziś. 20 lat doświadczeń" dyskutowano i podsumowywano dwie dekady
przemian w zakresie wykorzystywania ICT w aktywizacji osób niepełnosprawnych. Wydarzenie
zorganizowała Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo (FPMiINR) z
okazji jubileuszu dwudziestolecia pracy na rzecz osób niepełnosprawnych.
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Podczas wczorajszej konferencji "Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) w życiu osób
niepełnosprawnych wczoraj i dziś. 20 lat doświadczeń" dyskutowano i podsumowywano dwie dekady
przemian w zakresie wykorzystywania ICT w aktywizacji osób niepełnosprawnych. Wydarzenie
zorganizowała Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo (FPMiINR) z
okazji jubileuszu dwudziestolecia pracy na rzecz osób niepełnosprawnych.
Podczas konferencji grono znakomitych specjalistów reprezentujących instytucje i organizacje działające
na rzecz niepełnosprawnych, rozmawiało na temat roli technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)
w aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i zmianach jakie w tej dziedzinie zaszły
przez ostatnie dwadzieścia lat. Honorowym patronatem konferencję objął Pan Jarosław Duda Sekretarz
Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób
Niepełnosprawnych.
 
W dyskusji, którą poprowadził Jarosław Pałka, Członek Rady FPMiINR udział wzięli: Roman Uhlig -
Doradca Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Beata Tryc -
Kierownik Działu Obsługi Osób Niepełnosprawnych Urzędu Pracy Miasta Stołecznego Warszawy, Irena
Chmiel - Zastępca Dyrektora Biura Polityki Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego, Grzegorz Kozłowski -
Przewodniczący Zarządu Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym, Rafał Kanarek - z Biura Zarządu
Głównego Polskiego Związku Niewidomych, Marek Kosycarz - Dyrektor ds. Odpowiedzialności Społecznej
Microsoft Polska oraz Krzysztof Markiewicz - Członek Rady FPMiINR. Paneliści przedstawiając
doświadczenia własne i instytucji, które reprezentowali podkreślali jak wiele zmieniło się w tej kwestii w
stosunku do początku lat 90. Wtedy osoby niepełnosprawne praktycznie nie miały dostępu do sprzętu
komputerowego. - W późniejszym czasie sprzęt stał się bardziej dostępny - natomiast jego ceny
przewyższały możliwości kupujących - podkreślał Rafał Kanarek z PZN. - Ogromną pomoc przyniósł
program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Komputer dla Homera",
którego realizacja rozpoczęła się w 1999 roku - dodał przedstawiciel PZN . Dla osób niepełnosprawnych
liczył się nie tylko dostęp do technologii, ale także do informacji. Już w 1996 roku FPMiINR dzięki pomocy
firm m.in. takich jak: IBM (firma ufundowała serwer o wysokich na ówczesne czasy parametrach),
Microsoft (oprogramowanie) TPSA (wysokiej jakości łącze internetowe, które w tych czasach było
horrendalnie drogie) udało się uruchomić Internet dla Niepełnosprawnych - pierwszy portal dla
środowiska, w który zaangażowało się kilkaset niepełnosprawnych administratorów z całej Polski. Za
swoją innowacyjność oraz znaczenie społeczne inicjatywa IDN została dostrzeżona m.in. w 2003 roku
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Krzysztof Markiewicz Wieloletni Przewodniczący Zarządu FPMiINR otrzymał nagrodę Billa Gatesa.
 
Fundacja , jak podkreślali paneliści, prowadziła pionierskie działania w dziedzinie szkoleń z zakresu IT dla
osób niepełnosprawnych i upowszechniania wykorzystania technologii w aktywności zawodowej. Jednak
w 1996 roku stało się jasne, że pozyskanie kompetencji IT to często za mało, by osoby niepełnosprawne
mogły się usamodzielnić życiowo i znaleźć pracę. Rozwiązaniem tego problemu były Warsztaty
Aktywizacji Zawodowej. - " Warsztaty, to nie tylko, a nawet nie przede wszystkim kurs komputerowy - to
połączenie szkolenia komputerowego ze specjalistycznym programem psychologicznym, w którym w
ramach "grupy wsparcia" realizuje się program usamodzielniania się przez podjęcie pracy, uzupełniany
treningiem zadaniowym i pracą wolontarystyczną na rzecz Fundacji lub kolegów" - tak opisywała metodę
pracy twórczyni warsztatów Krystyna Wojakowska-Lewicka. O innowacyjności i efektywności tej metody
aktywizacji osób niepełnosprawnych wprowadzonej w FPMiINR świadczy fakt, że jest ona obecnie
powszechnie stosowana.
 
Metodologia wprowadzona w połowie lat 90. w WAZ-ach rozwijana jest nadal w FPMiINR. Obecnie
zakres tematyczny tworzonych i organizowanych przez fundację szkoleń jest szeroki. Są to kursy z
zakresu obsługi komputera i Internetu, obsługi programów graficznych, przedsiębiorczości, edukacji i
zatrudniania osób niepełnosprawnych. Prowadzone są kursy przygotowujące do ubiegania się o
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL oraz ECDL-Advanced). FPMiINR prowadzi
również modułowe warsztaty i treningi z zakresu autoprezentacji, zarządzania czasem, rozwoju
osobistego, kreatywności komunikacji i asertywności. Fundacja organizuje również cykle seminariów
prawnych, związanych z prawami osób niepełnosprawnych, prawem pracy, prawem obywatelskim oraz
prawem praktycznym. Szkolenia organizowane są w różnych formach: stacjonarnej, zdalnej (e-learning)
oraz mieszanej (blended learning), dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych z różnymi
rodzajami niepełnosprawności. Wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt wspierający obsługę
komputera np. specjalnego rodzaju myszki, klawiatury ze specjalnymi nakładkami, programy
komputerowe.
 
***
 
Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo powstała w 1990 roku z
inicjatywy środowiska matematyków i informatyków Polskiej Akademii Nauk przy współudziale
Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Pomaga osobom ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności
z całej Polski. Prowadzi Centra Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Warszawie,
Opolu i Białymstoku. Działa kompleksowo i wielowymiarowo - począwszy od tworzenia nowoczesnych
narzędzi edukacyjnych i organizacji szkoleń, poprzez doradztwo: aktywizacyjne, zawodowe, prawne i
psychologiczne, po pomoc w znalezieniu miejsca na rynku pracy.
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