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Konkurs  

Technotalent 2018 na innowacyjne wynalazki z Podlaskiego  

 

  Gala wręczenia nagród odbyła się we wtorek, 11 grudnia, w Operze i Filharmonii 

Podlaskiej w Białymstoku. To już piąta edycja konkursu organizowanego przez 

podlaską Fundację Technotalenty, który ma wspierać młodych ludzi tworzących 

i konstruujących innowacyjne rozwiązania w różnych dziedzinach.  

Celem konkursu jest wspieranie zdolnych osób z regionu północno-wschodniej Polski.  

Ma on też promować aktywne postawy młodych ludzi i przekonywać ich do zakładania 

własnych firm. Konkurs ma też pokazać im, że w regionie można zostać i realizować 

swoje pomysły. 

Do tegorocznej edycji nadesłano w sumie 76 projektów zgłoszonych przez uczniów, 

studentów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych w wieku od 18 do 35 lat.  

 

 W tym roku główną nagrodę w kategorii Technotalent Politechniki Białostockiej, 

kategorii Technika, Biznes oraz specjalną nagrodę Talent 5-lecia zdobył projekt Eweliny 

Brzozowskiej pełzaka rehabilitacyjnego dla dzieci. 

W kategorii Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zwyciężył projekt Ilony Zaremby i 

Joanny Stelmaszewskiej dotyczący ekspresji białka, co może być wykorzystane 

w walce z rakiem. 

Główną nagrodę w kategorii Wyzwanie Społeczne zdobył projekt „Wstawacz”, czyli 

krzesło, które ma pomagać osobom starszym we wstawaniu, autorstwa Jana 

Godlewskiego. Jest on też laureatem specjalnej nagrody Technotalent 5-lecia za 

efektywne łączenie designu i techniki. 

Przyznano też nagrodę za najlepszy projekt uczniowski. Okazał się nim pomysł uczniów 

Liceum Ogólnokształcącego w Sokółce, „SmartSenior”. To urządzenie smartfon dbające 

o bezpieczeństwo starszych osób np. przypominające o dawkowaniu leków. 

 

 Źródło: http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/711008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/711008
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Rząd zapowiada opiekę wytchnieniową 

 i powstanie centrów opiekuńczo-mieszkalnych  

(w ramach Programu Dostępność Plus w służbie zdrowia) 

 

 

  W ramach działań finansowanych z Funduszu Solidarnościowego będzie 

realizowana opieka wytchnieniowa w placówkach, które już zajmują się 

osobami z niepełnosprawnością. 

Dla osób z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi mają zaś powstać 

centra opiekuńczo- mieszkalne. 

 Wiceminister Krzysztof Michałkiewicz poinformował, że Ministerstwo Finansów 

przewiduje ok. 650 mln zł. do dyspozycji w ramach Funduszu Solidarnościowego. 

 

  Źródło: 

http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/735540 

 

 
150 mln zł na dostępność szpitali i przychodni. 

 

  

  Główne cele Ministerstwa Zdrowia w ramach programu Dostępność Plus to 

likwidacja barier architektonicznych w przychodniach i szpitalach, zastosowanie 

nowoczesnych technologii: sztucznej inteligencji i telemedycyny, a także szkolenia dla 

personelu medycznego i usprawnienie pracy placówek. 

 Program początkowo obejmie 150 placówek. 

 Działania podjęte w Służbie Zdrowia w ramach programu Dostępność Plus 

mają służyć przede wszystkim opracowaniu standardów dostępności w 

wybranych placówkach, które płynnie mają przeniknąć na cały system ochrony 

zdrowia w naszym kraju. 

 Celem całego przedsięwzięcia wartego 150 mln zł (docelowo 300 mln zł) jest 

wdrożenie działań projakościowych związanych z dostosowaniem placówek medycznych 

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wsparcie obejmie 25 szpitali oraz 125 

placówek POZ (docelowo 50 szpitali i 250 placówek POZ). 

 Pierwszym krokiem będzie przeprowadzenie w placówkach medycznych audytów 

dostępności, które pozwolą określić zmiany, by stały się one bardziej przyjazne osobom 

http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/735540
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z niepełnosprawnością i seniorom. Wyniki audytów pozwolą dokonać pozytywnych zmian 

w obszarze dostępności: architektonicznej, cyfrowej, komunikacyjnej, organizacyjnej. 

 Razem z ogłoszeniem rozpoczęcia projektu, powołano także Komitet Dostępności 

Plus dla zdrowia. Komitet składa się z przedstawicieli organizacji pozarządowych m. in: 

Integracji i Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

(PSONI), placówek medycznych, Rzecznika Praw Pacjenta, Narodowego Funduszu 

Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz z ekspertów. 

 

  Źródło: 

http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/735042 

 

W Poznaniu powołano  

Zespół ds. Polityki Równości i Różnorodności. 

 

  Zespół ds. Polityki Równości i Różnorodności został powołany zarządzeniem 

prezydenta Miasta Poznania. Uzgodniono, że w jego skład wejdą miejscy urzędnicy, 

przedstawiciel/ przedstawicielka Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz 

niezależni eksperci, wyłonieni w konkursie. Zespołowi przewodniczy Marta Mazurek - była 

pełnomocniczka prezydenta ds. przeciwdziałania wykluczeniom, obecnie radna miasta 

Poznania. 

Grono eksperckie zostało wyłonione w drodze konkursu, do którego wpłynęło 16 

zgłoszeń. Wybrano pięć osób, które spełniły wszystkie wyznaczone kryteria, zarówno 

podstawowe jak i dodatkowe, mają bogaty dorobek naukowo-badawczy oraz 

doświadczenie w tematyce migracji, lgbt+, edukacji antydyskryminacyjnej i 

antyprzemocowej, nierówności społeczno-ekonomicznych czy nierówności na rynku 

pracy. Ekspertki działają lub działały również w stowarzyszeniach i organizacjach, 

zajmujących się walką z dyskryminacją. 

 

 Źródło:  

Skład zespołu dostępny tutaj: http://www.poznan.pl/mim/info/news/powolano-zespol-

ds-polityki-rownosci-i-roznorodnosci,128327.html 

 

Asystencja osobista. 

 

  Jedną z najważniejszych kwestii, jeśli chodzi o wspieranie osób niepełnosprawnych, 

jest asystencja osobista – powiedział Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, 

http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/735042
http://www.poznan.pl/mim/info/news/powolano-zespol-ds-polityki-rownosci-i-roznorodnosci,128327.html
http://www.poznan.pl/mim/info/news/powolano-zespol-ds-polityki-rownosci-i-roznorodnosci,128327.html
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Krzysztof Michałkiewicz, podczas inauguracji prac Komitetu Dostępność Plus dla zdrowia 

31 stycznia 2019 r. 

Usługi asystenckie będą finansowe z Funduszu Solidarnościowego i z Programu Wiedza, 

Edukacja, Rozwój (POWER). 

Wiceminister Michałkiewicz poinformował, że w tej chwili opracowywany jest system 

szkoleń, standardy oraz zakres usług, które świadczyć będzie asystent. 

Wiceminister zapowiedział, że w ramach prac nad standardami usług asystenckich strona 

rządowa dołoży starań, by były one jak najbardziej elastyczne. 

 Źródło: http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/735017 

 

Dajcie nam pracować! 
 

 

 Podczas konwencji polityk Robert Biedroń mówił o konieczności zapewnienia 

osobom z niepełnosprawnością prawa do pracy i aktywnego życia. 

  Wśród postulatów przedstawionych na stronie partii Wiosna, pięć dotyczy praw 

osób z niepełnosprawnościami. Jako pierwsze wymienione zostało podniesienie 

świadczeń o 500 zł. 

 Kolejne dwa postulaty dotyczą opieki wytchnieniowej i usług asystenckich. 

Partia Roberta Biedronia obiecuje wprowadzenie corocznych urlopów 

wytchnieniowych dla opiekunów. Miałyby one trwać tydzień i być połączone z 

turnusami rehabilitacyjnymi dla ich podopiecznych. 

Po dojściu do władzy Wiosna miałaby też zagwarantować osobom z niepełnosprawnością 

bezpłatne wsparcie asystentów wspierających wykonywanie codziennych 

czynności, w tym dojazdów do i z pracy lub szkoły. 

Co warte podkreślenia, oba te postulaty: opieka wytchnieniowa i usługi asystenckie są 

zawarte w przygotowanym przez rząd planie działań finansowanych z Funduszu 

Solidarnościowego na rok 2019. 

 Biedroń wśród propozycji programowych podał też kilka pomysłów na 

naprawę ochrony zdrowia, m.in. płatny przez NFZ dostęp do prywatnych 

specjalistów, gdy kolejka pacjentów okaże się zbyt długa. 

 Edukacja włączająca zamiast izolacji. 

 

 Źródło: 

http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/737274;jsessionid=30083CB96DBB1FCD20BD23A4237

C45F3 

http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Biedron-o-ochronie-zdrowia-podczas-

konwencji-inaugurujacej-powstanie-wlasnej-partii,191717,14.html 

http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/735017
https://wiosnabiedronia.pl/program/osoby-z-niepelnosprawnoscia
https://wiosnabiedronia.pl/program/osoby-z-niepelnosprawnoscia
http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/735594
http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/735594
http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/737274;jsessionid=30083CB96DBB1FCD20BD23A4237C45F3
http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/737274;jsessionid=30083CB96DBB1FCD20BD23A4237C45F3
http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Biedron-o-ochronie-zdrowia-podczas-konwencji-inaugurujacej-powstanie-wlasnej-partii,191717,14.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Biedron-o-ochronie-zdrowia-podczas-konwencji-inaugurujacej-powstanie-wlasnej-partii,191717,14.html
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We Wrocławiu powstaną pierwsze  

pokoje wytchnień dla osób z niepełnosprawnością. 
 

  Pierwsze pokoje wytchnień we Wrocławiu otworzy w Ośrodku 

Rehabilitacyjno-Edukacyjnym dla Wyjątkowych Dzieci Fundacja „Potrafię 

Pomóc”. 

 Ośrodek jest dostosowany do przyjęcia dzieci i młodzieży z najpoważniejszą 

niepełnosprawnością, z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Opiekuje się nimi około 30 

nauczycieli, terapeutów i pielęgniarek. Placówka ma także dostępny dla rodziców 

monitoring online. W Ośrodku i w Punkcie Przedszkolnym podopieczni korzystają z takich 

terapii jak integracja sensoryczna, terapia ręki, terapia wzroku, rehabilitacja, terapia 

logopedyczna, pedagogiczna, psychologiczna czy z zajęć w Sali Doświadczenia Świata. 

 Wiosną tego roku Fundacja „Potrafię Pomóc” rozszerzy działalność i uruchomi 

pierwsze we Wrocławiu pokoje wytchnień, gdzie opiekunowie będą mogli zostawić 

tymczasowo swoich podopiecznych pod opieką specjalistów. Jeden będzie oferować 

opiekę dla osoby leżącej, a drugi służyć będzie osobie z zaburzeniami sprawności 

intelektualnej. Remont ma zakończyć się w połowie lutego, a opieka wytchnieniowa 

powinna ruszyć wiosną. Koszt dostosowania pomieszczeń wyniesie 150 tys. zł. 

Pieniądze pochodzą z pieniędzy własnych fundacji, funduszy z programów PFRON, FIO i 

gminy Wrocław. Fundacja liczy na wsparcie sponsorów prywatnych, uruchomiła też 

zbiórkę na portalu SiePomaga.pl. 

 

 Źródło: 

➡  Więcej informacji na: 

http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/737251;jsessionid=30083CB96DBB1FCD20BD23A4237

C45F3 

 

W Krakowie otwarto Klub Głuchego Seniora. 

 

 Do klubu może przyjść każdy głuchy senior, bez żadnych uprzednich formalności. 

Dziennie do klubu przychodzi ok. 40 osób. 

 Urządzenie pomieszczeń, zajmujących 160 m kw. w kamienicy przy ul. św. Jana, 

kosztowało około 9 tys. zł. Seniorzy mają do dyspozycji między innymi bibliotekę, 

kawiarenkę, pracownię malarską. Klub otwarty jest od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 10 do 16, ale także w niedzielę od 12 do 14. 

http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/737251;jsessionid=30083CB96DBB1FCD20BD23A4237C45F3
http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/737251;jsessionid=30083CB96DBB1FCD20BD23A4237C45F3
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 Klub to nie tylko pomieszczenia. Oferta klubu obejmuje: różnorodne warsztaty dla 

seniorów, wycieczki.   

Podstawowym jednak celem ośrodków wsparcia jest przede wszystkim 

podtrzymywanie sprawności psychofizycznej osób starszych, w szczególności w 

formie rehabilitacji. Zajęcia odbywają się pod okiem pracowników socjalnych, 

terapeutów zajęciowych, fizjoterapeutów. Klub Głuchego Seniora został utworzony 

w ramach Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej. 

 Źródło: http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/737291 

 

Absolwenci z Wielkopolski  

z możliwością znalezienia dobrej pracy?  

 

  Wykształceni bez pracy 

Liczba studentów i absolwentów z niepełnosprawnością szkół wyższych w 

Polsce rośnie. Sprzyja temu polityka uczelni wyższych, które chętnie przyjmują 

osoby z niepełnosprawnością i tworzą dla nich dogodne warunki edukacji. (...)/ 

Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) tylko w latach 2000-2012 liczba 

studentów z niepełnosprawnościami wzrosła aż trzynastokrotnie (!) - z 2 476 do 31 613. 

Dane urzędu nie oddają jednak rzeczywistej liczby studentów z ograniczeniami 

sprawności, bo wielu z nich ukrywa swoją kondycję i nie informuje uczelni o posiadaniu 

orzeczenia o niepełnosprawności.  

 Procesy rekrutacje to dla osób z niepełnosprawnościami niejednokrotnie duży wysiłek 

i wyzwanie.  Dla pracodawcy, zatrudnienie wykształconego pracownika z 

niepełnosprawnością, a co za tym idzie uzyskanie m.in. dofinansowania do jego 

wynagrodzenia czy zwrot kosztów wyposażenia i dostosowania jego stanowiska pracy to 

zysk. 

 W praktyce jednak pracodawcy wciąż nie mają wiedzy jakie przysługują im benefity z 

tytułu zatrudnienia osób z niepełnosprawnością i nie są przygotowani do obsługi 

kandydatów z niepełnosprawnością. Łatwiej więc znaleźć pracę osobom, których 

niepełnosprawność nie jest widoczna, a więc można ją ukryć i liczyć na to, że przy 

podejmowaniu decyzji pracodawca będzie kierował się tylko oceną kwalifikacji. W 

trudniejszym położeniu są osoby z widocznymi ograniczeniami (...)  – mówi Zuzanna 

Janaszek-Maciaszek, Prezes Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ z Konina. 

 Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ rozpoczęła realizację nowego 

programu, który ułatwia start zawodowy studentom z niepełnosprawnością 

ostatnich lat szkół wyższych i ich absolwentom z roczników 2017 i 2018. W 

ramach projektu ABSOLWENT, Fundacja oferuje bezpłatne, systematyczne konsultacje 

(także online) z doradcą zawodowym, coachem i pośrednikiem pracy. Pomaga przejść 

http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/737291
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merytorycznie i emocjonalnie przez proces rekrutacji, znajduje odpowiedniego 

pracodawcę i negocjuje warunki umowy o pracę i staż zawodowy z nowym pracownikiem. 

Wspiera także przez 6 miesięcy i merytorycznie i finansowo tych, którzy zdecydują się na 

otwarcie i poprowadzenie własnego biznesu 

 Źródło: http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/734953 

 

Ogłoszenie ws. projektu pt.:  

„Włączenie wyłączonych - aktywne instrumenty wsparcia  

osób niepełnosprawnych na rynku pracy” 
 

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431), ogłasza otwarty nabór na partnera, w celu 

wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014–2020, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia 

społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. 

 Typ projektu: Wypracowanie i wdrożenie instrumentów, wspierających zatrudnienie i 

utrzymanie się na rynku pracy osób niepełnosprawnych: 

a.  instrument wspierania pracodawców w zakresie dostosowania do zatrudnienia 

osoby niepełnosprawnej, pozyskania niepełnosprawnego pracownika, utrzymania 

w zatrudnieniu przez ograniczenie skutków niepełnosprawności, 

b.  instrument wspierania osób niepełnosprawnych w zakresie pozyskania przez nie 

zatrudnienia, w tym przechodzenia pomiędzy rehabilitacją społeczną a zawodową, 

c.  instrument wspierania osób niepełnosprawnych w zakresie podejmowania przez 

nie działalności gospodarczej. 

Przewidywany okres realizacji projektu: marzec 2019 – sierpień 2021 

Szacowany budżet projektu: 26 000 000,00 zł 

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z maks. 3 organizacjami pozarządowymi lub 

organizacjami pracodawców. 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14 lutego 2019 r. 

 Źródło:  

Więcej informacji: http://niepelnosprawni.gov.pl/art,879,ogloszenie-ws-projektu-pt-

wlaczenie-wylaczonych-aktywne-instrumenty-wsparcia-osob-niepelnosprawnych-na-

rynku-pracy 

 

 
Zebranie i opracowanie powyższych informacji: 

Małgorzata Sajkiewicz, Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide 

 

http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/734953
http://niepelnosprawni.gov.pl/art,879,ogloszenie-ws-projektu-pt-wlaczenie-wylaczonych-aktywne-instrumenty-wsparcia-osob-niepelnosprawnych-na-rynku-pracy
http://niepelnosprawni.gov.pl/art,879,ogloszenie-ws-projektu-pt-wlaczenie-wylaczonych-aktywne-instrumenty-wsparcia-osob-niepelnosprawnych-na-rynku-pracy
http://niepelnosprawni.gov.pl/art,879,ogloszenie-ws-projektu-pt-wlaczenie-wylaczonych-aktywne-instrumenty-wsparcia-osob-niepelnosprawnych-na-rynku-pracy

