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P i ę k n o  k o b i e t y  

 

Jak dowodzą badania Petera Colletta, już dwu-, trzymiesięczne  niemowlęta 

znacznie dłużej zatrzymują wzrok na atrakcyjnych (w opinii dorosłych)                

twarzach. Trzylatki, oglądając fotografie  rówieśników, zgodnie oceniają, kto 

jest ładny, a kto brzydki – a tych ładnych darzą większą sympatią. Ładnym 

kolegom przypisują  pozytywne cechy społeczne („Jest miły dla innych             

dzieci”), a tym gorzej wyglądającym – negatywne („Bije inne dzieci bez przy-

czyny”). Nic dziwnego, że już wśród przedszkolaków atrakcyjne fizycznie dzieci 

s ą  b a r d z i e j  p o p u l a r n e  w  g r u p i e . 

Uroda decyduje o naszych losach od najmłodszych lat. Również nauczyciele 

ulegają jej wpływowi. Vicki Ritts i jej współpracownicy odkryli, że uczniowie     

dobrze wyglądający są oceniani jako:   inteligentniejsi, przyjaźniej nastawieni 

do innych, cieszący się większą sympatią. A rodzice atrakcyjnych uczniów są 

postrzegani jako  bardziej troszczący się o ich edukację niż rodzice mniej            

atrakcyjnych dzieci. Uroda rządzi też na uczelniach. Badania Marka Knappa          

z University of Texas sugerują, że urodziwe studentki uzyskują zwykle lepsze  

oceny na egzaminie niż ich koledzy i nieatrakcyjne koleżanki. I wzajemnie,           

profesorowie, którzy w opiniach studentów dobrze  wyglądają, postrzegani są 

jako lepsi wykładowcy. Studenci chętniej uczestniczą w ich zajęciach, a jeśli 

obleją egzamin u dobrze wyglądającego profesora, rzadziej mają do niego 

p r e t e n s j e . . . 

Urodziwi mają większe szanse na rynku pracy, dostają lepiej płatną                             

i ciekawszą pracę. Badania przeprowadzo-

ne w Stanach Zjednoczonych dowiodły, że 

atrakcyjni mężczyźni otrzymują wynagrodze-

nie o 12–14 proc. wyższe niż ich mniej               

a t r a k c y j n i  k o l e d z y .  At r a k c y j n e                    

kobiety szybciej wychodzą za mąż, i za lepiej 

zarabiających panów. Mają też więcej do 

p o w i e d z e n i a  w  z w i ą z k u . 

Opłaca się być pięknym również w sądzie. 

Nawet tam nie ma co liczyć na sprawiedli-

wość, o czym przekonują badania – wskazu-

jące, że atrakcyjnym osobom za to samo 

przestępstwo wymierzano krótsze wyroki                  

i niższe grzywny niż brzydszym. W Pensylwanii 

przed rozpoczęciem procesów oceniano atrakcyjność oskarżonych                      

i wybrano tych przystojniejszych. Okazało się, że nie tylko dostali oni 

łagodniejsze wyroki, lecz dwukrotnie częściej w ogóle unikali kary 

więzienia niż mniej urodziwi podsądni. Może dlatego najwięksi                

p r z e s t ę p c y  c z ę s t o  s ą  a t r a k c y j n i  f i z y c z n i e . 

W pokazowym procesie o oszustwo okazało się, że jeśli pozwany był 

atrakcyjniejszy fizycznie od ofiary, ta uzyskiwała przeciętnie                     

odszkodowanie w wysokości 5623 dolarów; w sytuacji odwrotnej 

odszkodowanie było prawie dwukrotnie 

wyższe – 10 051 dolarów. Symbol sprawie-

dliwości, Temida, ma opaskę na oczach. 

Nie bez powodu. Gdyby w trakcie                

rozprawy sędziom i ławnikom zasłonić 

oczy i nie widzieliby oskarżonych, wyroki 

prawdopodobnie byłyby zupełnie                   

inne…” „...Przyjemność obcowania z ład-

nymi osobami promieniuje niczym aureo-

la na ocenę innych ich cech. Więcej na  

https://charaktery.eu/artykul/piekno-

rzadzi zdj. internet  
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PFRON odział OPOLE  

Sekretariat: (77) 88 72 000 

Dofinansowanie wynagrodzeń/refundacja składek ZUS (SODiR):  

(077) 887 20 20, (077) 887 20 24, (077) 887 20 31 

Pomoc i wsparcie osób niepełnosprawnych:  (077) 887 20 26 

Adres: 45-061 Opole, ul. Katowicka 55 

E-mail: opole@pfron.org.pl 

Dyrektor Oddziału: Łukasz Żmuda 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu 

ul. Głogowska 25c (1 piętro) 

45-315 Opole 

NIP:754-26-17-249, Regon: 531584375 

e-mail: rops@rops-opole.pl 

Adres skrytki ePUAP: /o7wj260kg5/SkrytkaESP 

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/o7wj260kg5  

Dyrektor Adam Różycki, z-ca dyrektora Agnieszka Gabruk 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Województwie Opolskim 

sekretriat@pcprbrzeg.pl 

sekretariat@pcprglubczyce.pl 

sekretariat@pcprkkozle.pl 

kluczbork@pcpr-kluczbork.pl 

pcpr@powiatkrapkowicki.pl 

pcpr@namyslow.pl 

pcprnysa@poczta.onet.pl 

sekretariat@pcprnysa.pl 

pcprol@interka.pl 

pcprol@interia.pl 

sekretariat@mopr.opole.pl  

pcpropole@pcpropole.pl 

biuropodawcze@pcpr-prudnik.pl 

sekretariat@pcpr.strzelceop.pl 

opole@pfron.org.pl 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zadanie pn. „SAS Obiektywnie edycja 2” finansowane przez Samorząd Województwa  

Opolskiego ze środków PFRON realizowane przez Stowarzyszenie Ambasada Sukcesu. 

 „Ambasador Opolskich Niepełnosprawnych” redaguje zespół  

Redaktor naczelny Sybilla Fusiarz 

Redakcja -  Małgorzata Kurowska, Joanna Stolarczyk, Barbara Chimiak, Kamila Lasman, 

Sabina Lasman, Jerzy Jakubiszyn  

Druk i skład Lanko Opole 

Wydawca : OSTRL adres redakcji 45 - 011 Opole, ul Koraszewskiego 23, na zlecenie SAS,  

tel. 509255440, mail ambasadasukcesu@gmail.com 
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„Świadoma Bogini  

 
to książka o mnie, o Tobie i o każdej z nas, któ-

ra czuła lub wciąż czuje, że coś w jej życiu 

nie gra. Odkryj sprawdzone rozwiązania 

i ruszaj za światełkiem wskazującym drogę 

do upragnionego celu. Jeśli czujesz wewnętrz-

ną gotowość do zmiany i potrzeba Ci zachę-

ty, to właśnie książka pełna inspiracji, konkret-

nych narzędzi, porad oraz praktyk, które po-

prowadzą cię do osiągnięcia trwałego speł-

nienia. Jeśli czujesz lęk, pamiętaj, że każda 

odwaga podszyta jest strachem. Działaj mimo 

lęku. Już teraz masz w sobie wszystko, 

by osiągnąć szczęście. Wiem, bo sprawdzi-

łam.” wydawca  

Książkę można nabyć tutaj 

https://leampycleszczuk.pl/produkt/ksiazka-

swiadoma-bogini/ 

Wprowadzam nawyki do mojego życia. 
Przeczytacie na www.martabartosik.com/rozwoj/jak-byc-pewna-siebie-pierwsze-kroki-i-cwiczenia/ 

 

 

 

Systematyczność buduje filar pewności siebie. 

Planuję kolejne dni. Dzięki temu mniej rzeczy mnie zaskakuje, co pozwala mi się skupić na tym, 

co ważne i osiągać kolejne cele. 

Planowanie zaczynam od weryfikacji czekających na mnie zadań w podziale: ważne pilne, 

ważne niepilne, ważne niepilne, nieważne niepilne. Co mi to daje? Mam pewność, że nic mi nie 

umyka, czegoś nie omijam i nawet jak wpadają ad hoc’owe zadania jestem na to przygotowa-

na i także potrafię je skutecznie zaklasyfikować. To daje mi poczuje spokoju na co dzień, poczu-

cie, że kontroluję swoje życie. 

Zaczynam dostrzegać swoje małe i duże sukcesy. Doceniam je. Nagradzam się za nie. 

Na początek weryfikuję definicję sukcesu – nie musi to być spektakularne osiągnięcie, poprzez 

które np. otrzymuję awans w pracy. Rejestruję i przyjmuję definicje każdego wydarzenia,                  

doświadczenia w moim życiu, gdzie poczułam, że coś mi się udało. To może być użycie wiertar-

ki, aby powiesić mój ukochany obraz na ścianie, może być załatwienie sprawy urzędowej, która 

spędzała mi sen z powiek, a może być też to, że w ponownie po kolejnym tygodniu zrealizowa-

łam swój cel 3 treningów w tygodniu. Kolejno zauważam małe i duże sukcesy. Podchodzę do 

nich z docenieniem siebie, z wdzięcznością dla siebie, że udało się je osiągnąć. Planuje też ma-

łe nagrody (dobre słowo do siebie samej, przyjemność, która daje mi radość i wzmacnia poczu-

cie mojego komfortu życiowego etc.). 

Planuję wystąpienia publiczne – zarówno w pracy, jak i w domu, wśród znajomych lub nieznajo-

mych. Przygotowuje plan wypowiedzi. Może to być wystąpienie w pracy, w sytuacji biznesowej, 

ale także przed znajomymi bądź w domu przed rodziną. Temat jest dowolny, ważne, że chcę              

przygotować konkretne punkty, które muszą wybrzmieć podczas przemowy. Powtarzam sobie: 

„Jesteś przygotowana, znasz się na tym, jesteś pewna siebie, możesz wszystko, to Twój czas,              

pamiętaj o tym !”. Ćwiczę w ten sposób przełamywanie barier przed przemawianiem…” 

Powodzenia red. 
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  Pies i…  wszystko na ten temat  
"Czy wiesz, że Twój pies oprócz 

dotrzymania Ci towarzystwa, 

przyszedł z misją duchową, aby 

wspierać Cię w Twoim życiu ? 

Są obrońcami energe-

tycznymi. 

Psy są aniołami ochronnymi, 

które wchłaniają zarówno od 

Ciebie, jak i z miejsc, w których 

mieszkasz  wibracje niezrówno-

ważone.... Następnie oczyszcza 

się wodą, roślinami i innymi        

ż y w i o ł a mi .  O n i  n a w e t                   

poświęcają się dla ciebie, gdy 

jest zła energia, która może cię 

dotknąć. Wiedzą, jaka jest ich misja i nie    wahają się chronić cię przed czymkolwiek. Niektóre nagłe zgony 

psów wynikają z tej silnej energii, którą wchłania. 

Dobrym sposobem na oczyszczenie tej złej energii ze zwierząt jest dawanie im dużo uczuć i miłości.                  

Pieszczoty przywracają im radość. 

Oni wybierają ciebie. 

Poza tym, w co wierzysz, oni wybierają ciebie, a nie wręcz przeciwnie. Nawet jeśli masz okazję ′′ wybrać ′′ 

spośród wielu piesków, ten, kto cię wybrał, zbliży się do Ciebie i zyska Twoje zaufanie i miłość, żebyś go                 

wybrał. I będziesz wiedział, że wybrałeś dobrze, ale to nie ty wybrałeś. 

Są nosicielami bezwarunkowej miłości. 

Psy są wierne. Każdego dnia będziesz miał okazje pokory i bezwarunkowej miłości. Nigdy nie poczujesz, że 

Twój pies Cię zapomniał, bo zawsze przychodzi się przywitać, porusza swoim ogonem szczęścia widząc Cię 

nawet jeśli minęło tylko 5 minut .... 

Anioły psów mogą stworzyć tak wyjątkową więź, że nawet śmierć ukochanej osoby może je przygnębić do 

punktu, aby pozwolić umrzeć, ponieważ ich misja już nie ma końca na świecie, nie mają już sensu w życiu. 

Znano przypadki, że strata ludzkiego przyjaciela prowadzi te zwierzaki do cierpienia na ′′ wieczne ′′                     

oczekiwanie ", nadzieja na powrót, a jeśli zrozumieją, że odszedł na zawsze, pozwalają umrzeć, aby                    

spotkać się z nim na innej płaszczyźnie świadomości. 

Są wrażliwi na wszelkiego rodzaju wibracje 

Są połączone z bardzo wysokim wibracjami i są                 

niesamowicie wrażliwe. Oni są w stanie postrzegać 

dużo więcej niż sobie wyobrażasz, to radary                      

energetyczne, zawsze są czujni, nawet jeśli widzisz, jak 

odpoczywają. Mają niesamowitą wrażliwość                   

słuchu, podobnie jak ich węch i wzrok. Widzą przez 

wymiary i plany, których ludzie nie mogą postrzegać. 

Dlatego stają się niespokojni i podekscytowani                    

obecnością. 

Są idealnymi emocjonalnymi terapeutami 

Na poziomie osobistym zawsze będą obserwować 

swojego właściciela i rodzinę, która ich przyjęła.                    

Upewniają się, że wszystko jest zawsze w harmonii. Kie-

dy czują smutek, depresję, złamane serce lub                         

jakiekolwiek negatywne uczucie, szukają sposobu, aby 

poprawić Twój nastrój. Ruch jego ogona emituje fale 

wibracyjne, które harmonizują środowisko. To oznaki 

miłości. 

Psy są najlepszymi przyjaciółmi, najlepszymi towarzy-

szami życia; są figlarni i niewinni, oni po prostu są                      

aniołami, które chodzą na 4 łapach, rozweselając 

Twoje życie ."  

Tekst Janette Buda zdj.internet 
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 Kolory w mandali 
Czarny w znaczeniu pozytywnym może wskazywać na odradzanie się, wracanie na  właściwą ścieżkę,   

rozsądne i wyważone spojrzenie na rzeczywistość.   W znaczeniu   negatywnym przewaga czerni ukazuje 

żałobę (nie tylko                                    

w dosłownym zna-

czeniu; chodzi tak-

że o rozpacz po 

zakończeniu związ-

ku lub jakiegoś eta-

pu życia). Czerń 

wskazuje także na 

strach, zwłaszcza 

przed nieznanym, 

ale również przed 

karą za jakiś zły 

uczynek. Po czarny 

kolor sięgają też 

osoby w depresji 

oraz te posiadają-

ce jakąś ciążącą im tajemnicę. Zdrowotnie mandala z przewagą czerni wskazuje na liczne kompleksy oraz 

blokady psychiczne.  

Czerwony w swoim pozytywnym znaczeniu wskazuje na witalność, energię, pasję, chęć tworzenia                               

i niespożyte pokłady kreatywności. Istnieje jednak także ciemna strona czerwonej mandali - w ten sposób 

możesz wyrażać gniew, wyniszczające cię pożądanie i żądzę (na przykład skierowaną na osobę, która jest 

już w związku) oraz nienawiść. Mandala, w której przeważają czerwone odcienie powstaje zwykle, gdy               

maluje ją osoba gotowa do działania, chcąca poszerzać swoją wiedzę lub umacniać pozycję społeczną. 

Dominacja czerwieni wskazuje, że jesteś gotowy na życiowe rewolucje. Czerwony kolor może się wiązać                     

z jakimś stanem zapalnym w organizmie. Dla pewności zrób ogólne badanie krwi. 

Przewaga koloru niebieskiego w mandali w pozytywnym znaczeniu wskazuje na spokój, uporządkowanie, 

zapuszczone korzenie, dystans do problemów, wyciszenie. W znaczeniu negatywnym ukazuje wyobcowa-

nie, wewnętrzny chłód, trudności z okazywaniem uczuć, brak chęci do podejmowania działań, które choć 

w minimalnym stopniu mogą zmienić obecny stan rzeczy. Niebieskiego koloru podczas kolorowania                   

mandali używają osoby łatwowierne, przygnębione lub tęskniące za czymś bliżej nieokreślonym. Jeśli chęt-

nie sięgamy po błękit, nie zaś po ciemne odcienie, może to wskazywać na wyostrzoną intuicję i przeczucia. 

Kolor niebieski nie ostrzega przed żadną fizyczną chorobą. Warto jednak zastanowić się, czy coś nie ciąży 

nam psychicznie - zwłaszcza jakieś uczucia, które ukrywamy nie tylko przed światem zewnętrznym, ale                     

i przed sobą. Mandala, w której dominuje odcień zielony zwykle ma bardzo pozytywny wydźwięk. Oznacza 

równowagę emocjonalną, żywotność, nadzieję i dobry humor. W swoim negatywnym znaczeniu                 

może ukazywać wygórowane ambicje, żądzę   władzy i pieniądza, a także nadopiekuńczość.              

Zielony kolor wiąże się z samoakceptacją, wiarą we własne siły, serdecznością i empatią. Zdrowotnie prze-

waga  zielonego koloru w mandali wskazuje, że orga-

nizm funkcjonuje właściwie, podobnie jak  ludzka              

psychika. W swoim pozytywnym znaczeniu przewag       

koloru żółtego wskazuje na pogodę ducha,                 

optymizm, radość życia i rozbudzoną wyobraźnię. Nega-

tywnie barwa ta może mówić o nadmiernej zazdrości, 

manii wyższości oraz o klaustrofobii. Jeśli malowaniu 

mandali towarzyszą pozytywne uczucia, oznacza to, że 

nasze życie daje nam satysfakcję i zmierzamy w dobrym 

kierunku. W przypadku jednak, gdy towarzyszy nam           

niepokój, może to wskazywać, że znajdujemy się            

w niewłaściwym miejscu, że dusimy się w relacjach czy 

w miejscu pracy. Zdrowotnie przewaga żółtego                 

wskazuje na przyspieszony metabolizm i dużą aktywność 

hormonów. Zwykle są to pozytywne symptomy                    

świadczące o dobrym stanie zdrowia organizmu.  

Cd  w kolejnym wydaniu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewaga białych odcieni w mandali oznacza zwykle wzniosłe ideały, cnotliwość, czystość myśli oraz rze-

czowe, konkretne podejście. W swoim negatywnym wydźwięku towarzyszy chorobliwemu perfekcjonizmo-

wi, emocjonalnemu chłodowi i wyniosłości. Kreślenie białych mandali jest charakterystyczne dla osób, któ-

re cechuje dystans do świata zewnętrznego, ale również tych tłumiących naturalne instynkty i podszepty 

podświadomości. Zdrowotnie mandala z przewagą białego koloru może być sygnałem rozwijających się 

zaburzeń kompulsywnych. 

W znaczeniu pozytywnym mandala, w której dominuje odcień fioletowy może zostać stworzona przez indy-

widualistę, człowieka otwartego na rozwój duchowy, refleksyjnego i zdecydowanego. Negatywne cechy 

związane z fioletową mandalą to melancholia, rozgoryczenie, poczucie strachu oraz wycofanie się ze świa-

ta, a także uciekanie od ludzi. Co ciekawe, przewaga fioletowej barwy w mandali jest charakterystyczna 

dla osób uduchowionych, wierzących lub poszukujących Boga. Zdrowotnie dominacja fioletu może wska-

zywać na oderwanie od rzeczywistości i apatię. 

Mandala z przewagą odcieni brązowych często wychodzi spod ręki osób rodzinnych, dla których dom i 

bliscy mają znaczenie nadrzędne. Wskazuje na poczucie bezpieczeństwa i wspólnoty, na brak indywiduali-

zmu oraz własnych zainteresowań. W swoim negatywnym wydźwięku brąz może oznaczać, że brakuje nam 

komfortu życia, potrzebujemy w nim coś zmienić, bądź też że coś blokuje nasz rozwój. Zdrowotnie przewaga 

brązu może świadczyć o problemach z układem pokarmowym. 

Przewaga pomarańczowego koloru w mandali świadczy o odwadze, pewności siebie, radości tworzenia, 
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Współpracownicy o Marku Kalbarczy-

ku, założycielu fundacji 

 

Niewidomy matematyko-informatyk, menadżer,                      

założyciel wyjątkowej firmy tyfloinformatycznej Altix                      

i Fundacji Szansa dla Niewidomych, działacz spo-

łeczny   i polityczny, doradca władz, publicysta i 

pisarz. 

Należy do kategorii osób, które nie poddają się                   

uproszczonym klasyfikacjom. Jest aktywny w tylu                  

dziedzinach, że nikt, łącznie z nim samym, nie wie, 

kim właściwie jest, to znaczy kim jest najbardziej. 

Znamy Go jako informatyka, menadżera, projektan-

ta systemów informatycznych, twórcę firmy tyfloin-

formatycznej  i fundacji, autora poradników mate-

matycznych i rehabilitacyjnych oraz książek beletry-

stycznych  o niezwykłym świecie dźwięku i dotyku, 

również jako  publicystę  i działacza. Kiedy dodamy 

do tego hobby: muzyka, polityka, historia, kultura, 

trudno nam znaleźć najwłaściwsze określenie kim 

jest. O wiele łatwiej dowiedzieć się od Niego same-

go, kim nie jest. Otóż mówi, że na pewno nie jest 

wystarczająco dobrze wykształcony. Nie jest na 

przykład filozofem, chociaż zawsze chciał dostąpić 

tego zaszczytu. Doszukuje się sensu w każdym dzia-

łaniu, zarówno swoim, jak i innych. Otwarcie dodaje 

kolejne dziedziny, w których nie zdołał zaistnieć na 

miarę swoich marzeń. Najczęściej żali się, że bardzo 

chciał być profesjonalnym muzykiem, a jest jedynie 

muzykiem amatorem. Kiedy widzimy, w ilu dziedzi-

nach się spełnia i ile pożytku z tego wynika, trudno 

zgadnąć, jak znajduje na nie wszystkie czas. Mówi, 

że ma na to dwa dosyć proste sposoby: pracuje do 

„północy” oraz różne   czynności wykonuje szybko i 

naprawdę sprawnie.                  

 

http://www.szansadlaniewidomych.org 

Fundacja Szansa 
dla Niewido-
mych – Tyflo-
punkt                              
w Opolu  
zaprasza do                  

udziału w projekcie 

pod nazwą „Usługi 

asystenckie – pomoc 

niesiona osobom z 

dysfunkcją wzroku w 

codziennych czynnościach.” Zadanie finansowane 

jest przez Samorząd Województwa Opolskiego ze   

środków PFRON. Fundacja Szansa dla Niewido-

mych oddział w Opolu zaprasza osoby niewidome 

i niedowidzące, mieszkańców Opola i wojewódz-

twa opolskiego do  skorzystania z usług asystenc-

kich świadczonych  w ramach ww. projektu. Dla 

każdego uczestnika zadania opracowany będzie 

indywidualny plan działania dostosowany do indy-

widualnych potrzeb. Każda  z czterech osób korzy-

stających   z usług  asystenckich wykorzysta łącznie 

40  godzin (20 godzin  w październiku i 20 godzin                  

w listopadzie). Ponadto dla osób biorących udział 

w projekcie zakupiony będzie drobny sprzęt rehabi-

litacyjny, np.  zegarek bądź czujnik poziomu cieczy. 

Pierwszeństwo udziału w zadaniu mają osoby                      

z dysfunkcją wzroku, posiadające orzeczenie o 

znacznym bądź umiarkowanym stopniu   niepełno-

sprawności, mieszkające    samotnie lub znajdujące 

się w szczególnej  sytuacji życiowej. O udziale w 

projekcie decydować będzie  kolejność zgłoszeń. 

Przyjmujemy również   zgłoszenia osób mających 

doświadczenie w pracy z osobami niewidomymi i 

niedowidzącymi celem rekrutacji asystentów do 

ww. projektu.   

Fundacja Szansa dla Niewidomych,   ul. Kołłątaja 10/16, 45-064 Opole                                          

tel. kom: 692 451 051,  tel.: 77 441 76 62 

mail : opole@szansadlaniewidomych.org 
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Zapewniamy usługi w dwóch podległych placów-

kach: 

- dla osób przewlekle somatycznie chorych przy                     

ul Wołczyńskiej 25 

- dla osób dorosłych,  niepełnosprawnych fizycznie 

przy ulicy Sienkiewicza 20A 

Pierwsza placówka przeznaczona jest dla 76 osób. 

Oferuje w ramach tych miejsc 10-osobowy podod-

dział dla osób z rozpoznaniem choroby Alzheimera. 

Umiejscowiona jest na obrzeżach miasta,                                  

w przepięknym historycznym parku, otoczona ziele-

nią, jaworami i kasztanami. W bezpośredniej bliskości 

znajdują się placówki handlowe. W pobliżu Domu 

znajdują się pola i łąki a także sieć ścieżek i dróg do 

długich relaksujących spacerów. Na terenie Domu 

znajduje się kaplica, w której w niedziele i świetna 

odbywają się nabożeństwa. Osoby z problemami w 

poruszaniu się i leżące mogą wysłuchać Mszy                  

Świętej dzięki instalacji nagłaśniającej. Obiekt jest 

dwukondygnacyjny, wyposażony w wyciąg                       

osobowy i pozbawiony barier architektonicznych. 

Z a p e w n i a m y  w y s o k i  s t a n d a r d  u s ł u g                                        

specjalistycznych. Dom przy ul Wołczyńskiej zapew-

nia miłą  rodzinną, atmosferę, pełen komfort, ciszę               

i spokój. 

Druga placówka znajduje się w pobliżu centrum 

miasta. Osoby zamieszkujące ten Dom mogą                      

w łatwy sposób korzystać z dobrodziejstw jakie niesie 

zamieszkiwanie w aglomeracji miejskiej: kino,                       

kawiarnia, basen, park miejski, hala widowiskowo- 

sportowa itp. 

Są miejsca, w których po prostu czujesz się dobrze, 

czujesz się bezpiecznie, czujesz że zawsze jest ktoś                 

z kim możesz porozmawiać, że są ludzie którym 

ufasz. Staramy się aby nasz Dom przy ul. Sienkiewicza 

był takim właśnie miejscem. 

Swoje „miejsce na Ziemi” znalazło u nas 45 osób, 

kobiet i mężczyzn, są w różnym wieku, w większości 

niepełnosprawne fizycznie. 

Info int 

Są miejsca, w których po prostu czujesz się dobrze, 

czujesz się bezpiecznie, czujesz że zawsze jest ktoś                   

z kim możesz porozmawiać, że są ludzie którym 

ufasz. 

Staramy się aby nasz Dom przy ul Sienkiewicza był 

właśnie takim miejscem… 

Swoje „miejsce na Ziemi”, znalazło u nas 45 osób, 

kobiet i mężczyzn. Są to osoby w różnym wieku,                 

w większości niepełnosprawne fizycznie. 

Nad tym aby wszyscy czuli się bezpiecznie i mogli jak 

najlepiej korzystać z radości życia pracują: 

opiekunowie  – sprawują opiekę całą dobę, 

pielęgniarka - pełni dyżur kilka godzin w ciągu dnia, 

lekarz pierwszego kontaktu   – stałe wizyty raz                     

w tygodniu i w razie potrzeby, 

współpracują lekarze specjaliści – chirurg-ortopeda, 

psychiatra, 

rehabilitant – możliwość codziennego korzystania               

z sali rehabilitacyjnej (kinezjoterapia, fizykoterapia               

i światłolecznictwo). 

Oto aby aktywnie i ciekawie spędzić czas wolny,                

a w trudnych chwilach otrzymać wsparcie zadbają: 

terapeuta zajęciowy - zajęcia grupowe i indywidual-

ne, 

pedagog – terapia indywidualna, wsparcie                  

psychologiczne, 

psycholog – konsultacje indywidualne. 

W ramach zajęć organizowanych przez terapeutów 

prowadzona jest arteterapia, muzykoterapia,                    

zajęcia kulinarne, wycieczki, spotkania plenerowe - 
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Reksio 
 

 

Pierwowzorem Reksia była Trola, suczka foksteriera szorstkowłosego,                     

należąca do scenarzysty serialu. 

Pierwszy odcinek serialu, Reksio poliglota, wyprodukowany przez Lechosława 

Marszałka, miał uboższą grafikę oraz scenografię niż odcinki produkowane               

w latach 70. Reksio wyglądał inaczej, nosił też obrożę, której w późniejszych 

odcinkach nie miał. Wszystkie odcinki produkowane do roku 1971 były               

kręcone przez Lechosława Marszałka. Nie miały czołówki, informacje               

o produkcji serialu były wstawiane w określonym momencie na początku 

odcinka. Czołówka została wprowadzona w roku 1972 w odcinku Reksio                   

strażak. Od tego czasu produkcja odcinków zwiększyła się ze względu na 

osiągnięcie przez serial popularności. W tej serii powstały 52 odcinki, kręcone 

przez następujących reżyserów: Lechosława Marszałka, Józefa Ćwiertnię, 

Edwarda Wątora, Romualda Kłysa, Mariana Cholerka oraz Halinę                      

Filek-Marszałek. Ostatni odcinek serii, wyprodukowany w roku 1986, nosił tytuł Reksio i mrówki. 

W roku 1987 powstał cykl serialu pt. Reksio i ptaki. Nad odcinkami pracowali Ryszard Lepióra, Lechosław 

Marszałek, Romuald Kłys oraz Andrzej Flettner. Cykl ten ma 13 odcinków. Łącznie wyprodukowano 65                   

odcinków z przygodami Reksia. 

Czas trwania jednego odcinka produkowanego przez jednego reżysera wynosił zazwyczaj 8–10 minut.               

Wyjątkiem jest trwający 11:50 odcinek pt. Reksio remontuje w reżyserii Lechosława Marszałka. 

Istnieje także anglojęzyczna wersja serialu, wyprodukowana przez Village Production, dystrybuowana przez 

VCI Entertainment Ltd. Muzyka i głosy różnią się od oryginalnych. Serial był też emitowany w ZSRR. W Rosji 

Reksio jest znany jako Pios Reks. 

 

Ciekawostki 

 

W Bielsku-Białej na placyku pomiędzy ul. 11 Listopada i ul. Stojałowskie-

go znajduje się pomnik Reksia. Piesek zdziwiony patrzy na sąsiadującą                     

z pomnikiem fontannę, wskazując na nią palcem. Został odlany z brązu                    

i waży 130 kg. 

Wizerunek Reksia i jego filmowych przyjaciół znajduje się na białkach – 

wyemitowanym we wrześniu 2009 r. dukacie lokalnym Bielska-Białej. 

Istnieje też angielska wersja Reksia, która ma takie same odcinki jak                 

polskie, tyle że czołówka pomontowana jest z fragmentów odcinków,                  

a tyłówka pomontowana jest fragmentami czołówki. Muzyka jest inna, 

głosy są inne. Wyprodukowała ją firma Village Production. Tworzenie                          

muzyki do wersji angielskiej: Mark Bradley, a edytowaniem zajęli się: Tony 

Atkins i David Hagland. Angielską wersję dystrybutowała firma VCI EN-

TERTAINMENT LTD w Wielkiej Brytanii. 

Zdj. Int.  Zdj. Int.  
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Jak co roku, w  pierwszą sobotę października  
uczestniczyliśmy w XXIV Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kobiet  

z chorobą nowotworową piersi. Motto tegorocznej                   

pielgrzymki „Do Maryi ze Świętym Józefem''. Przeżycie            

niesamowite tym bardziej ,że był z nami nasz Ksiądz Dziekan 

mgr Adam  Czternastek. Naładowani pozytywnie,                      

uduchowione, szczęśliwie  wróciliśmy do domu. 

 

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośli-

wym u kobiet i stanowi około 14% zgonów z tego powodu. 

Jak podaje Krajowy Rejestr Nowotworów, raka piersi rocznie 

rozpoznaje się u 1,5 miliona kobiet na całym świecie, a oko-

ło 400 tysięcy umiera z tego powodu. Jest 

to najczęstszy nowotwór złośliwy wśród mieszkanek krajów 

wysoko cywilizowanych, takich jak USA, Kanada, Australia 

czy kraje Europy Zachodniej. 

 

Zdjęcia i tekst Barbara Chimiak  
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 ZOO - terapia  

 

22-go października 2021, ON spotkali się w Opolu, 

aby w ramach zooterapii spotkać się oko w oko                    

z mieszkańcami ZOO w Opolu. Udział wzięli członko-

wie grupy wsparcia Amazonki z Brzegu, uczestnicy 

ZAZ w Nysie, mieszkańcy DPS w Kluczborku i podo-

pieczni OPS w Białej. Wszyscy otrzymali drożdżówki, 

po butelce wody mineralnej, bo przecież jak iść na 

wycieczkę bez bułeczki i czegoś do picia. Ale to nie 

koniec wrażeń tego dnia. Po wycieczce wszyscy 

spotkali się przy kawie i ciastku w  opolskiej restaura-

cji NIEBO W GĘBIE. Właściciel użyczył nam nieod-

płatnie przestrzeni do przeprowadzenia prelekcji                

pt „Jak niewidomi widza ZOO „, którą poprowadziła 

Ilona Nawankiewicz z opolskiej Fundacji Szansa dla 

niewidomych. Uczestnicy otrzymali od Pani Ilony         

wydawnictwa pisane Brajlem, których zawartość 

przedstawiała nasze opolskie ZOO, jego mieszkań-

ców. Ale na tym nie koniec, oprócz prelekcji Pani 

Ilony była też prelekcja na temat terapii żywieniem. 

Dodatkowo ubarwiona była wegańską zupą z dyni           

z imbirem z domieszką pomarańczy z groszkiem                 

ptysiowym. Imbir to imbir, rozgrał wszystkich do 

„czerwoności”. No w każdym razie teraz wiadomo, 

że na rozgrzanie najlepsza zupa z dyni z imbirem.  

ZOOTERAPIA - AAA (Animal Assisted Activity) dostar-

cza możliwości motywacyjnych, edukacyjnych i rekreacyj-

nych lub terapeutycznych korzyści podnoszących jakość 

ż y c i a .  C e c h y  c h ar a k t e r y s t y c z n e  AA A  :                                                      

cele terapeutyczne nie są planowane z wizyty na wizytę; 

wolontariusze i terapeuci nie są zobowiązani do prowa-

d z e n i a  d o k ł a d n y c h  n o t a t e k ;                                                          

przebieg wizyty jest spontaniczny i trwa tak długo (lub 

k r ó t k o )  j a k  j e s t  t o  k o n i e c z n e  ;                                                            

prowadzone są w formie grupowej. Mał. Kur.  Nysa 
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             Regulamin konkursu  

              „MIODOWY MISTRZ” 

 

Organizatorem konkursu „MIODOWY MISTRZ” jest                       

Stowarzyszenie Ambasada  Sukcesu, z siedzibą                                 

w Staniszczach Wielkich, Plac Targowy 14.  

Konkurs ogłoszony jest w ramach realizacji  zadania pn. 

SAS Obiektywnie edycja II finansowanego przez                     

Samorząd  Województwa Opolskiego ze środków 

PFRON i ma zasięg wojewódzki. 

Konkurs „MIODOWY MISTRZ” to propozycja kierowana 

do ON dorosłych ( od 18 roku życia - amatorów sztuki 

cukierniczej, pozwalającej wyróżnić zdolnych,                             

kreatywnych, posiadających cukierniczy zapał                               

i umiejętności ludzi. 

W konkursie biorą udział ON z każdego powiatu, którym 

mogą towarzyszyć osoby na co dzień biorące udział                  

w ich życiu, tj. rodzice, opiekunowie nauczyciele, itp... 

Podstawowym artykułem wyrobu cukierniczego                      

biorącego udział w konkursie jest miód i jest wykonany 

z artykułów powierzonych, co oznacza, że Organizator 

zwróci koszty zakupu artykułów niezbędnych do jego 

wykonania, po uprzednim  uzgodnieniu zapotrzebowa-

nia.  

W każdym powiecie powołana zostaje komisja                       

konkursowa, licząca co najmniej 3 osoby obce                       

autorom wyrobu , która oceni  zgłoszone i gotowe                 

wyroby lub wyrób.  

Ocenie komisji podlegać  będą - wygląd wyrobu,               

łatwość wykonania, czas  wykonania, ilość potrzeb-

nych produktów, smak. Nie ma znaczenia wielkość,                

oceniana będzie jedna sztuka wyrobu, przy czym                

ostateczny wyrób musi umożliwiać degustację komisji.  

Ogólna możliwa punktacja dla każdego wyrobu to 50 

pktów w sumie tj. dla  5 pozycji w kwalifikacji ocen, przy 

czym najwyższa dla każdej pozycji to 10 pktów.  

Termin realizacji konkursu w powiatach jest do ustalenia 

z Ambasadorem w każdym powiecie. Przy czym nie 

później niż do 30 października 2021. O terminie i miejscu 

podsumowania, poinformujemy z dwutygodniowym 

wyprzedzeniem.  

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgo-

dy na wykorzystanie  wizerunku do celów promocyj-

nych zadania.  

Zgłoszenia do konkursu , imię, nazwisko, adres, aktualne 

orzeczenie o stopniu  niepełnosprawności ,                          

proponowane wyroby, oraz lista potrzebnych produk-

tów powinna być wysłana nie później niż do 15 paź-

d z i e r n i k a  2 0 2 1 ,  n a  a d r e s                                                         

ambadsadasukcesu@gmail.com 

Miód lawendowy… jako „lek na całe zło” 

To jeden z najszlachetniejszych miodów dostępnych 

w Europie. Nektar pozyskiwany jest z kwiatów                  

lawendy wąskolistnej i to dzięki niej zniewala naj-

pierw swoim aromatem, a zaraz potem niezwykłymi 

właściwościami. Ta ciepłolubna lawenda uprawiana 

jest głównie na południu Europy: w Chorwacji,                  

Portugalii i Hiszpanii. Ostatnie gorące lata sprawiły, 

że i w Polsce pokazały się jej uprawy, a wraz z nimi 

lawendowy miód. 

Miód ten ma bardzo wyrazisty, słodki smak z lekką, 

kwaśną nutą oraz niezwykle intensywny aromat. Ma 

złocisty, nieco herbaciany kolor. Jest bardzo cennym 

źródłem witamin z grupy B oraz minerałów takich 

jak miedź, żelazo, potas, cynk i mangan. Jednak                   

o jego walorach zdrowotnych przesądzają flawonoi-

dy, kryjące się w jego strukturze. Znajdziemy tam też 

wiele cennych enzymów i kwasów organicznych. 

Dzięki swojej zawartości miód lawendowy ma                   

bardzo silne właściwości przeciwzapalne, przeciw-

bakteryjne, przeciwwirusowe i doskonale z jednej 

strony chroni, a z drugiej walczy z infekcjami grzybi-

czymi. Miód efektywnie wspomaga gojenie ran,                    

a także – co bardzo cenne – zmniejsza reakcję                     

histaminową organizmu przy ukąszeniach owadów                       

i oparzeniach. Jakby tego było mało, miód lawendo-

wy koi nerwy i niweluje stres, więc śmiało można                 

o nim mówić, że jest lekiem na całe zło. 

 

Jak jeść miód, aby zachował swoje                   

właściwości? 

 

Przede wszystkim należy zapomnieć o słodzeniu 

miodem gorącej herbaty. To najprostszy sposób na 

zniszczenie wszystkich dobroczynnych składników 

miodu. Najlepszym sposobem jest rozpuszczenie 

miodu w letniej wodzie i pozostawienie go na kilka 

godzin. Letnia woda uaktywnia enzymy, a dzięki 

temu z miodu wydobywa się maksimum dobrych 

właściwości. 

Miody są także świetnym dodatkiem do potraw                    

mięsnych, rybnych, a także do ciast i deserów, ale 

wówczas korzystamy raczej z ich walorów smako-

wych niż zdrowotnych. 
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Apteka Pana Boga  

 

Dlaczego zioła są tak skuteczne . 

Zioła  mają szerokie zastosowanie. Zioła mają olbrzymi wpływ na  odzyskiwanie                        

i podtrzymywanie zdrowia. Możemy się nimi leczyć, możemy wspomagać procesy 

fizjologiczne w naszym organizmie, możemy budować odporność. Możemy też                

używać ich  w kuchni i podnosić smak naszych potraw oraz korzystać  z nich                           

w kosmetyce, by pielęgnować nasze ciało. Mają więc bardzo szerokie  zastosowa-

nie, w dodatku pięknie pachną i są miłe dla oka – kolorowe, barwne, wspaniałe. Jest 

to prawdziwa apteka Pana Boga do znalezienia na łące, w lesie, w naszym                    

ogrodzie. Tymczasem czasami myślimy, że to są chwasty, których trzeba się pozbyć.       

Trzeba umieć je stosować 

Nauka potwierdza, poprzez wiele badań na całym świecie, te prozdrowotne właści-

wości ziół – dodaje Pani Joanna. Instytuty, także w Polsce, badają skład roślin                       

i substancji aktywnych w nich zawartych, a także ich wpływ na organizm człowieka. 

Badają, jak możemy te substancje właściwie pozyskać z ziół i jak możemy je                      

stosować. Św. Hildegarda już przed wiekami mówiła, że zioła trzeba stosować                   

w odpowiednich konfiguracjach, np. połączyć z winem, położyć na języku, zlizać                

z ręki. Medycyna też zna takie rozróżnienia. W przypadku zawału serca zaleca np. 

położenie nitrogliceryny pod język, bo szybciej dostaje się do krwioobiegu i rozszerza 

naczynia wieńcowe. 

 Liczy się sposób przyjmowania ziół 

Jeśli przyjmujemy zioła doustnie, one najpierw dostają się do naszego żołądka,               

następnie do jelit, to potem wszystkie substancje odżywcze, czy też trujące, jeśli takie 

przyjmiemy niechcący, krążeniem żylnym dostają się do żyły zwrotnej, a tamtędy do 

wątroby. Dochodzi w niej do wielu przemian biochemicznych i część tych substancji 

ulega przekształceniu. W ten sposób nie wszystkie substancje dostają się do                     

organizmu w formie niezmienionej. Część traci swoją aktywność. Podanie pod język 

chroni przed tą degradacją wątrobową i powoduje, że substancje trafiają wprost do                

krwioobiegu. Pamiętajmy jednak, że potrzebna jest tutaj wiedza i rozsądek. Niektóre 

substancje musimy przyjmować doustnie, muszą one przejść przez nasz układ                 

pokarmowy. Mają tam bowiem pewne zadania do wykonania. Jeśli przyjmujemy 

substancje gorzkie, np. nalewkę piołunową św. Hildegardy lub wino piołunowe, to 

mają one określone  zadanie w żołądku. Jest nim pobudzenie receptorów,                       

pobudzenie wydzielania kwasu solnego. Aby jednak ten efekt powstał, substancje 

muszą dotrzeć do tych receptorów. Działają tam wtedy często antygrzybiczo,             

antywirusowo, antypasożytniczo,  oczyszczając nasz układ pokarmowy. 

 Najważniejsze substancje aktywne w ziołach 

W ziołach jest całe mnóstwo substancji aktywnych. W maleńkim czosnku odkryto         

zestaw 200 substancji aktywnych. Zawsze możemy wskazać pewne substancje           

dominujące, które kształtują działanie danego zioła. W substancjach goryczowych, 

złożonych, jest wspólna cecha, jaką jest gorzki smak. Pobudzają one wydzielanie                

soków trawiennych. Istnieją związki o silnym działaniu przeciwutleniającym jak                   

flawonole. Ich wspólną cechą jest hamowanie powstawania wolnych rodników w 

naszym organizmie. One wchodzą w reakcję z aktywnymi związkami tlenowymi, które            

uszkadzają błony w naszym organizmie. Mają też działanie przeciwzapalne i wspo-

magające naszą odporność. Wspierają też regenerację witamin w naszym                

organizmie, np.  witaminy C.                       

(zebrano ze   https://salvenet.pl ) 
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Snieguliczka Biała przy POZ w Świerczowie  

 
zasadzona przy POZ w Świerczowie ( powiat Namysłów ) dzięki uprzejmości pielęgniarki środowiskowej Pani 

Izabeli Przytulskiej, która otrzymała taśmę i krzew od Jerzego Jakkubiszyna.                                                             

Dzięki naszej akcji, w ramach której sadzimy drzewa i oklejamy schody, tak oto i schody prowadzące do 

Ośrodka  Zdrowia zostały zabezpieczone i przystosowane do osób starszych, niepełnosprawnych i niedowi-

dzących.  A i uchronią przed poślizgnięciem. 

 

Śnieguliczka Biała to idealny krzew do każdego ogrodu. Jest niezwykle prosta w pielęgnacji,                           

a jednocześnie dobrze komponuje się z innymi roślinami. Bardzo dobrze sprawdza się w roli żywopłotów                     

i obwódek, gdyż jej rozłożysty pokrój świetnie izoluje od otoczenia. Krzew liściasty można zasadzać też na 

rabatach, jednak należy go wtedy kontrolować, gdyż ma tendencje do tworzenia rozłogów, czym może 

uszkodzić rośliny jest krzewem liściastym, który stanowi ozdobę ogrodu przez cały rok. Każdy jej element 

z a s ł u g u j e  n a  u w ag ę ,  p o n i e w a ż  o d zn a c z a  s i ę  i n d y wi du a l n y mi  w a l o r a mi                                                                 

estetycznymi.                                                                                                           

Białe, niepozorne kulki pod wpływem nacisku pękają,                   

imitując odgłos z kapiszonu. Krzew liściasty posiada też                

walory ozdobne, na które składają się oryginalnej barwy           

liście, drobniutkie kwiaty i białe, okrągłe owoce. Krzew                  

liściasty bardzo dobrze znosi niskie temperatury i zanieczysz-

czenia powietrza, dlatego z powodzeniem może być                  

sadzony w miastach. Śnieguliczka biała dobrze reaguje na 

przycinanie, które należy wykonywać, chcąc utrzymać                   

ładny pokrój rośliny. Cięcie uzależnione jest od roli, w jakiej 

k r z e w  l i ś c i a s t y  z o s t a ł  p o s a d z o n y .                                                    

Utworzone z niego żywopłoty należy przycinać w marcu, 

silnie skracając wszystkie pędy owocujące w poprzednim 

roku i przycinając do około 20 cm wysokości pędy młode. 

Śnieguliczce białej posadzonej pojedynczo lub z innymi              

roślinami, powinno się usuwać niepożądane odrosty i chore 

lub uszkodzone pędy.  

zeb. Jerzy Jakubiszyn 
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NASZA HISTORIA 

  

Zakład Aktywności Zawodowej w Kędzierzynie Koźlu powstał z myślą 

o zapobieganiu wykluczeniu społecznemu oraz, by wspierać                       

aktywizację zawodową u osób, które są niepełnosprawne. Możemy 

się również pochwalić, że jesteśmy trzecim ZAZ-em powstałym na 

terenie województwa opolskiego. 

Nasza działalność służy nie tylko integracji zawodowej, ale również 

tej społecznej - za wszelką cenę pragniemy uniknięcia marginalizacji 

osób nią zagrożonych. Kędzierzyński ZAZ to nie tylko sfera aktywności 

osób niepełnosprawnych, to miejsce gdzie w oparciu 

o własne doświadczenie i szereg pasji, możemy tworzyć miejsca                

pracy, świadczyć usługi społeczne jak i służyć rozwojowi społeczno-

ści lokalnych. 

Dlaczego więc wspieramy? ponieważ: 

- tworzymy miejsca pracy osób zagrożonych wykluczeniem                         

społecznym 

- dostarczamy usługi użyteczności publicznej 

- wykorzystujemy potencjał społeczności lokalnych 

 Co razem możemy zdziałać? 

Współpraca z nami jest ważna i wartościowa dla każdego.  Poprzez 

realizację szeregu usług czy zlecanie naszemu Zakładowi części                

swoich zadań zwiększamy szansę na stabilną działalność                            

przedsiębiorstw. Tworzymy także nowe miejsca pracy dla osób, które 

są zagrożone wykluczeniem społecznym - zwłaszcza w aktualnych 

realiach rynku, gdzie sytuacja ze znalezieniem pracy dla takich osób 

jest trudna.  

Nasza wizja jest przyszłościowa! 

 Wspieranie, edukowanie, działania infrastrukturalne lub realizacja 

zadań przy wsparciu stron lokalnych, to tylko niektóre z naszych               

pomysłów. Poprzez świadczenie szeregu usług, które moż-

na zobaczyć w naszej zakładce oferta, jak i w oparciu o wykwalifiko-

waną kadrę, pragniemy stworzyć przestrzeń, gdzie praca osób                    

niepełnosprawnych zostanie zauważona oraz będzie miała szansę 

być wykorzystana. 

Mimo wszystko - nasz Zakład Aktywności Zawodowej powstał, aby 

uzmysłowić, że osoby niepełnosprawne są rzetelnymi, kompetentny-

mi i profesjonalnymi pracownikami. 

Co więcej, w oparciu o szkolenia, staże czy warsztaty osoby                           

z niepełnosprawnościami stale mogą podnosić swoje kwalifikacje, 

rozwijać się zawodowo, a także - radzić ze stresem, problemami lub 

uczyć dobrych praktyk. ( Info ze strony zaz ) 

zaz.kochamswojezycie.pl 

WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ 

ORGANIZATOR W CELU              

U Z Y S K A N I A  S T A T U S U                        

ZAKŁADU AKTYWNOŚCI                    

ZAWODOWEJ 

niepelnosprawni.gov.pl 

 

zatrudnianie co najmniej 70 % osób 

niepełnosprawnych (stan zatrudnienia 

w zakładach aktywności zawodowej 

ustala się w osobach), w szczególności 

skierowanych do pracy przez powiato-

we urzędy             pracy: 

zaliczonych do znacznego stopnia nie-

pełnosprawności, 

zaliczonych do umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności, u których stwier-

dzono autyzm, upośledzenie umysłowe 

lub chorobą psychiczną, w tym osób, w 

stosunku do których rada programowa 

warsztatów terapii zajęciowej zajęła 

stanowisko uzasadniające podjęcie 

zatrudnienia i kontynuowanie rehabilita-

cji zawodowej w warunkach pracy 

chronionej. Jednakże stan zatrudnienia 

osób z umiarkowanym stopniem niepeł-

nosprawności nie może być wyższy niż 

35% ogółu zatrudnionych, 

przystosowanie obiektów i pomieszczeń 

użytkowanych przez zakład aktywności 

zawodowej do przepisów i zasad bez-

pieczeństwa i higieny pracy. Ważnym 

elementem jest także uwzględnienie 

potrzeb zatrudnionych w zakładzie osób 

niepełnosprawnych w zakresie przysto-

sowania ich stanowisk pracy oraz po-

mieszczeń higieniczno-sanitarnych 

(toalet, stołówek) i ciągów komunika-

cyjnych, 

zapewnienie doraźnej i specjalistycznej 

opieki medycznej, poradnictwa i usług 

rehabilitacyjnych, 

uzyskanie pozytywnej opinii starosty o 

potrzebie utworzenia zakładu aktywno-

ści zawodowej na danym terenie. 
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„...Program wyrasta z trzech głównych przesłanek. Po 

pierwsze, jest zakorzeniony w zasadzie pomocniczości 

państwa wobec wszystkich grup społecznych. Wśród nas 

żyje bardzo wiele osób z różnymi rodzajami niepełno-

sprawności, seniorów, osób doświadczających czasowej 

utraty zdrowia czy sprawności fizycznej. Dla nich                    

wszystkich – ale także dla nas samych w przyszłości – musi-

my zbudować dostępną, przyjazną przestrzeń publiczną          

i dobre  warunki życia. Po drugie, Program jest konse-

kwencją polityki zrównoważonego rozwoju. Polityka ta 

wskazuje, że rozwój społeczny jest zasadniczym                     

czynnikiem wsparcia postępu gospodarczego. Generuje 

innowacje i zasoby do ich tworzenia. Po trzecie, Program 

jest wynikiem oceny stanu rzeczywistości  społecznej           

i fizycznej. Osoby z niepełnosprawnościami i seniorzy              

stanowią znaczną część naszego społeczeństwa, żyją                                

w rodzinach i lokalnych społecznościach obok nas,               

korzystają na co dzień z tych samych usług i produktów.              

Przestrzeń publiczna wymaga więc istotnej przebudowy, 

aby na równych zasadach służyć wszystkim jej użytkownikom. Ideą jest podejmowanie                

działań dziś z myślą o przyszłości z lepszą jakością życia dla wszystkich. Tego rodzaju zmiana jest 

osiągalna pod warunkiem realizacji Programu, w który zaangażowana zostanie nie tylko strona 

rządowa, ale także samorządy terytorialne, przedsiębiorcy, partnerzy społeczni oraz mieszkańcy. 

Każdy z użytkowników przestrzeni powinien móc być jej współprojektantem, bo przecież to on 

będzie w przyszłości w niej mieszkał i z niej korzystał. Razem możemy zdziałać więcej dla                

wszystkich obywateli. Program jest ambitny ale uwzględnia realia finansowe i dlatego został           

zaplanowany na kilka najbliższych lat. Program służy celom realizacji Strategii na rzecz                               

Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), która zakłada stabilność finansów publicznych. Dlatego                    

pomimo iż skala inwestycji jest duża – nie spowoduje istotnego obciążenia dla budżetu kraju czy 

samorządów. Impuls budżetowy z jakiego Polska korzysta w ramach europejskiej polityki                        

spójności jest doskonałą okazją do zaprojektowania lepszego, bardziej przyjaznego otoczenia 

dla nas wszystkich. Każdy z nas na różnych etapach życia doświadcza barier i boryka się nawet                                    

z prostymi zadaniami. Teraz mamy szansę stworzyć lepszą rzeczywistość dla tych, którzy tego              

doświadczają częściej, a nawet przez całe życie. Kraj, który dba o swoją przyszłość, dba                               

o wszystkich obywateli. Wspólnie wykorzystajmy tę szansę i stwórzmy lepszą, bardziej przyjazną 

Polskę…”. 

„… CZYM JEST DOSTĘPNOŚĆ?  

Dostępność to właściwość środowiska (przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, systemów 

informacyjno-komunikacyjnych, produktów, usług), która pozwala osobom z trudnościami                 

funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi) na korzystanie z niego na zasadzie równości z innymi. 

Dostępność jest dla wielu osób warunkiem prowadzenia niezależnego życia i uczestnictwa                      

w życiu społecznym i gospodarczym kraju, społeczności lokalnej, szkoły czy miejsca pracy…” 

 

Wszystko na temat tego programu 

 w specjalnym opracowaniu w pliku pdf na stronie  

archiwum.ncbr.gov.pl/fileadmin/POIR/3_1_1_1_2019/

Dok_dodatkowe/16_Program_Dostepnosc_Plus.pdf 


