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Przedsiębiorczość –
nie dla każdego
Osoba z niepełnosprawnością może założyć działalność
gospodarczą. O tej alternatywie
mówił dr Marcin Garbat z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Do
instrumentów wsparcia osób
z niepełnosprawnością, które
chcą prowadzić działalność gospodarczą lub rolniczą zalicza
się m.in. przyznanie jednorazowo środków na podjęcie takiej
działalności, doﬁnansowanie do
kredytu bankowego, refundację
składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne,
przywileje podatkowe.
„W grudniu ubiegłego roku w
Systemie Obsługi Doﬁnansowań
i Refundacji PFRON w całym kraju zarejestrowanych było 24 900
niepełnosprawnych przedsiębiorców, a w samym tylko województwie lubuskim – 2239. Statystyki PFRON wskazują, że „biznesową żyłkę” mają w szczególności niepełnosprawni mieszkańcy województwa wielkopolskiego, którzy są właścicielami 3139 podmiotów gospodarczych. Najgorzej w tych statystykach wypadła Opolszczyzna – z liczącego ponad milion
mieszkańców
województwa
do PFRON w grudniu ubiegłego
roku wpłynęły tylko 224 wnioski
o refundację składki ZUS”. (cytat
z wystąpienia dr M. Garbata).
Przedsiębiorczość nie jest
dla każdego – zwrócono uwagę podczas konferencji. Osoby,
które chcą spróbować tego wyzwania powinno cechować nastawienie na sukces, odporność
na stres, umiejętność sprostania wyzwaniom, zaangażowanie, konsekwencja, kreatywność
i odpowiedzialność.
Marek Kalbarczyk, prezes
Fundacji „Szansa dla Niewidomych” w swoim wystąpieniu od-

wołał się do ratyﬁkowanej przez
Polskę konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Wspomniał o programie „Dostępność Plus” zakładającym swobodny dostęp do różnego typu usług oraz aktywnego udziału w życiu społecznym
m.in. osób z niepełnosprawnościami i seniorów, a także o
wdrażaniu udogodnień ułatwiających ludziom z dysfunkcjami
wzroku codzienne funkcjonowanie jak powiększalniki tekstu
czy drukarki i monitory brajlowskie.
Podsumowano drugą edycję Przeglądu Filmów Integracyjnych, do której zgłoszono 12
ﬁlmów. Nagrodę jury otrzymał
ﬁlm pod tytułem: „Potraﬁę więcej. Wspólna zabawa – zwyczajna sprawa” prezentujący założenia kampanii społecznej pod
takim samym tytułem. Kampanię realizuje Stowarzyszenie na
rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością „Potraﬁę więcej”.
Wiele uwagi poświęcono również barierom i stereotypom.
Anna Janiak z Fundacji na rzecz
Integracji Osób Niepełnosprawnych i Autystycznych „FIONA”
opowiedziała o powołanej z inicjatywy tej organizacji spółdzielni socjalnej, w której zatrudnienie znalazły osoby z autyzmem.
Kiedy rozpoczynały pracę, pojawił się problem, bo przychodnie
lekarskie nie potraﬁły podjąć się
wydania zaświadczenia o zdolności do pracy dla nich. W końcu udało się znaleźć taką przychodnię, jak nietrudno się domyślić, po długich poszukiwaniach. Wciąż tylko znikomy odsetek pracodawców decyduje
się zatrudniać osoby z niepełnosprawnością. Ten stan rzeczy
wynika z silnie zakorzenionych
stereotypów i uprzedzeń na temat niepełnosprawności i osób
z niepełnosprawnością. Póki nie
zmieni się podejście do ludzi z
dysfunkcjami, nie wzrosną ich
szanse na rynku pracy i w konsekwencji nadal będą niewykorzystanym kapitałem.

Nagrodę jury za najlepszy ﬁlm integracyjny odbiera Małgorzata
Kierzkowska ze Stowarzyszenia „Potraﬁę więcej”.
W środku Katarzyna Lis, Pełnomocnik Rektora UEP
do spraw Osób Niepełnosprawnych, z prawej Anna Skupień,
dyrektor Oddziału Wielkopolskiego PFRON.

Marek Kalbarczyk, prezes Fundacji „Szansa dla Niewidomych”
ze swoim synem Adamem.
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pracuje poniżej swoich aspiracji.
Stanowiska, które najczęściej
proponuje się osobom z dysfunkcjami to: sprzątaczka, pracownik pomocniczy, praca przy
maszynie – wtryskarce, parkingowy, portier, magazynier. Co, jeśli taki człowiek oczekuje czegoś
więcej?

Anna Skupień, dyrektor Oddziału Wielkopolskiego PFRON.

