
Miejsce dla niepełnosprawnych 
WYDARZENIE. 800 osobom przez 4 lata działalności w Opolu pomogła Fundacja Aktywizacja. Właśnie 
przeniosła się do nowoczesnej siedziby, gdzie zaprasza potrzebujących wsparcia w poszukiwaniu pracy. 

C
entrum Edukacji i Akty
wizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w 

Opolu przeniosło się z bu
dynku przy ul. Koraszewskiego 
do pomieszczeń przy ul. 
Ozimskiej 25, na II piętro „Ka
skady". Korzystający z pomo
cy centrum mają tam nie tyl
ko ułatwiony dostęp (podjaz
dy, windy, szerokie drzwi, 
w których mieszczą się wózki 
inwalidzkie), ale też dwie no
woczesne pracownie kompu
terowe, po dziesięć stanowisk 
każda - Wyposażone w kla
wiatury dla posługujących się 
jedną ręką, np. z powodu nie
dowładu czy amputacji - mówi 
Izabela Terka z opolskiego cen
trum. - Do tego trackballe, czy
li specjalistyczne myszki, które 
nie wymagają Hikanią dla osób 
bez palców, z niedowładem czy 
przykurczami. 

Komputery mają też zainsta
lowane aplikacje dla niewidomych 
i niedowidzących, które po
większają, wytłuszczają, za
znaczają teksty na kolorowo, 
a osobom niewidomym od
czytują je. Przydatne niepeł
nosprawnym są także specjal
ne podpórki pod ramię do pra
cy przy komputerze. 

Centrum Edukacji i Akty
wizacji Zawodowej Osób Nie
pełnosprawnych utworzone 
zostało w Opolu cztery lata te
mu przez Fundację Aktywiza
cja (dawniej działającą 
pod nazwą Fundacja Pomocy 
Matematykom i Informaty
kom Niesprawnym Ruchowo). 

- Nazwa wiązała się z ini
cjatorami fundacji, ale przez 
lata rozwinęliśmy działalność 
i chcemy być kojarzeni jako 
pomagający wszystkim oso
bom w normie intelektualnej, 
które mają orzeczony stopień 
niepełnosprawności - wyjaś
nia Izabela Terka - Do tej po
ry pomogliśmy 800 Opola-

Klawiatura dla piszących jedną 
ręką 

Dwie pracownie komputerowe w sumie na 20 stanowisk - wyposażone w nowoczesny sprzęt ułatwiający niepełnosprawnym korzysta
nie z multimediów - utworzono w nowej siedzibie opolskiego Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. 

nom, a zmiana siedziby 
i zwiększenie zatrudnienia 
o połowę, do ponad 20 osób, 
ma nam umożliwić profesjo
nalne wsparcie jeszcze licz
niejszej grupy potrzebujących. 

Misją fundacji jest usamo
dzielnienie i poprawa jakości 
życia niepełnosprawnych 
dzięki wykorzystaniu techno
logii informacyjno-komuni-
kacyjnych. 

Pomaga ona niepełnos
prawnym w przygotowniu się 
do szukania pracy m.in. po
przez konkretną naukę po
szukiwania pracy, pisania do
kumentów aplikacyjnych (CV 
i listu motywacyjnego), pre
zentacji przed pracodawcą, 
przygotowania do rozmowy 

kwalifikacyjnej, ale także po
przez specjalistyczne kursy 
doszkalające. - Od kosmetycz
ki przez spawacza, bukieciar-
stwo, ochroniarza, kompute
rowe - wylicza Izabela Terka 
- Ostatnio szczególnym zain
teresowaniem cieszy się np. 
kurs kończący się uzyskaniem 
certyfikatu ECDL z podstaw 
obsługi komputera, takie kom
puterowe prawo jazdy. Wzię
cie mają też kursy językowe 
i szkolenia z praw osób nie
pełnosprawnych. 

Do pomocy niepełnosprawnym 
w opolskim centrum zatrudnieni 
są: prawnik, psycholog, po
średnicy pracy i doradcy za
wodowi. 

Podpowiadają oni też np., 
jak szukać i świadczyć 
telepracę, czyli pracę na od
ległość, np. z własnego domu. 
Fundacja Aktywizacja wy
chodzi bowiem z założenia, że 
osoba z niepełnosprawnością 
może pracować - i to 
na otwartym rynku, nie tylko 
w zakładach pracy chronio
nej. Dlatego Izabela Terka, py
tana o ocenę zmian propo
nowanych przez rząd, a zmie
rzających do ograniczenia 
dofinansowania dla pracow
ników niepełnosprawnych za
trudnianych przez takie za
kłady, mówi, że ich podo
piecznych to nie dotyczy aż 
tak bardzo. W 2012 roku fun
dacja pomogła w znalezieniu 

pracy 300 osobom z orzecze
niem o niepełnosprawności 
w całej Polsce. 

Zarejestrowani w centrum 
mogą korzystać z różnorod
nych projektów szkolenio
wych i warsztatów, realizo
wanych przez Fundację Ak
tywizacja, a finansowanych ze 
źródeł zewnętrznych. 

- Dla każdej osoby niepeł
nosprawnej tworzymy indy
widualny plan działania i re
alizując go, oferujemy różne 
formy wsparcia - wyjaśnia 
Izabela Terka i już w tym mie
siącu zaprasza do nowej sie
dziby centrum na targi pracy. 
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Trackballe, czyli myszki, które 
nie wymagają klikania. 

Podpórka pod ramię do pracy 
przy komputerze. 
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