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Sukces w życiu osobistym i zawodowym jest
możliwy niezależnie od stopnia sprawności.
O tym przekonuje nas kampania społeczna
pod hasłem „Z nich jesteśmy dumni”, której
zwieńczeniem będzie premierowy pokaz filmu
pod tym samym tytułem.

K

ampania „Z nich jesteśmy dumni”, realizowana była w Tychach
od września 2008 r. Celem akcji była
zmiana stereotypowego postrzegania
osób niepełnosprawnych. Publikowane
w tym czasie informacje prasowe oraz
wydane broszury informacyjne miały przekonać tyskich przedsiębiorców,
że warto zatrudniać niepełnosprawnych. Eksperci z Powiatowego Urzędu
Pracy jak również Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych współredagowali specjalną rubrykę informacyjną ukazującą się cyklicznie
w „Dzienniku Zachodnim”. Wszystko
po to, by dostarczyć wiedzę na temat ulg
przysługujących pracodawcom chcącym zatrudnić osoby niepełnosprawne.
W krajach „starej” Unii Europejskiej pracuje średnio co drugi niepełnosprawny.
W Polsce to wciąż zaledwie co piąty.

Nowe spojrzenie
Ukazanie niepełnosprawnych tyszan jako ludzi aktywnych zawodowo,
realizujących swoje pasje i odnoszących
sukcesy, jest jednym z narzędzi pomagających przełamać stereotypowy wizerunek bezradności niepełnosprawnych, nie
tylko w oczach osób w pełni zdrowych,
ale też samych zainteresowanych, którzy
często nie do końca wierzą we własne
możliwości. Film Radosława Kaźmierczaka przedstawia nam zupełnie inny
wizerunek. – Niemal każda grupa społeczna ma przypisane jakieś stereotypy.
Tak samo dzieje się z osobami niepełnosprawnymi. Dlatego ciągle zdarza się
jeszcze, że gdy widzimy osobę na wózku,
często „odruchowo” jest nam jej żal. Tymczasem jest to zupełnie fałszywy obraz –
mówi jedna z koordynatorek kampanii,
Alicja Barchańska z Wydziału Rozwo-

Radosław
Kaźmierczak,
autor filmu:
Na pewno jednym
filmem
nie
zmienimy stereotypu osoby niepełnosprawnej,
jako osoby biernej, wzbudzającej litość i oczekującej pomocy.
Sukcesem będzie to, jeśli kilka
osób po obejrzeniu filmu zmieni swoje myślenie i zarazi nim
innych...

ju Miasta i Funduszy Europejskich UM. –
Większość osób niepełnosprawnych pokazuje swoim życiem, że niepełnosprawność
nie jest dla nich żadnym ograniczeniem, ale
wyzwaniem. To środowisko pełne wspaniałych, aktywnych ludzi, którzy na co dzień
realizują swoje marzenia i życiowe pasje.

W pełni zaradni
Dlaczego tak ważna jest zmiana wizerunku? – Bariery w ludzkich głowach
są trudniejsze do pokonania niż te napotykane na ulicy – mówi Magdalena Kulus, jedna z bohaterek filmu. Magda cierpi na zanik mięśni. Porusza się na wózku
inwalidzkim. Jest doktorantką na wydziale
Filologii Polskiej Uniwersytetu Śląskiego,
pracuje jako moderator serwisu internetowego. Prowadzony przez nią blog blondyniblondyna.blox.pl tchnie pozytywną
energią. W 2007 roku został nagrodzony
w konkursie „Blog roku” organizowanym
przez Onet.pl.
Magda jest zaprzeczeniem wizerunku bezradnego, biernego niepełnosprawnego. Podobnie jak pozostałe bohaterki
filmu Radosława Kaźmierczaka, Joanna
Bierońska i Karolina Hamer. Karolinę znamy jako olimpijkę, wielokrotną medalistkę
międzynarodowych zawodów pływackich
i działaczkę na rzecz propagowania sportu niepełnosprawnych. Joanna Bierońska,
również niepełnosprawna, jest absolwentką
AWF-u i od wielu lat pracuje jako rehabilitantka.

Karolina Hamer.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

4 listopada w Teatrze Małym w Tychach odbędą się
przesłuchania osób, które
zgłosiły się do konkursu
„Tyskie talenty”. Przesłuchania potrwają od godz.
10.00 do 16.00 i będą
otwarte dla publiczności.
– Do udziału w konkursie zgłosiło się w kategorii
wokalno-instrumentalnej
– siedem zespołów, jeden
duet, dwóch solistów, w kategorii wokalnej – dziewięć
osób, w tym dwóch panów
i siedem pań, w kategorii
tanecznej – dwa zespoły,
a w kategorii inne talenty
– jeden duet niespodzianka – mówi Wojciech Wieczorek, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury,
organizator konkursu.
Ich popisy oceni jury
składające się z fachowców. Najlepsi artyści
otrzymają nagrody pieniężne i będą mieli możliwość wystąpienia na uroczystej Sesji Rady Miasta
kończącej obchody jubileuszu 75-lecia nadania Tychom praw gminy
miejskiej, która odbędzie
się w Teatrze Małym 10
grudnia 2009 roku.

III Tyskie
Sympozjum
Historyczne

Powody do dumy
Najlepiej działa dobry przykład. Dlatego w ramach projektu postanowiliśmy pokazywać zarówno niepełnosprawnych, którzy świetnie radzą sobie na rynku pracy, jak
i tyskich przedsiębiorców zatrudniających
takie osoby – mówi Edyta Kokuła z Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich
UM, druga z koordynatorek kampanii.
Na realizację kampanii „Z nich jesteśmy dumni” przeznaczono ponad 160 000
złotych. Środki pozyskano w całości z Europejskiego Funduszu Społecznego. Oprócz
realizacji filmu, będącego zwieńczeniem
całego projektu, wydano szereg publikacji, m.in. broszury informacyjne oraz album
promujący twórczość artystyczną niepełnosprawnych tyszan. W kampanię włączyli się
pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne, przedstawiciele ośrodków rehabilitacyjnych i instytucji pomocowych oraz
sami zainteresowani – niepełnosprawni
tyszanie, z których naprawdę możemy być
dumni. SZ

Wkrótce
poznamy
tyskie talenty

zdjęcia: radosław Kaźmierczak

Z nich jesteśmy
dumni
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TYCHY

Joanna Bierońska.

Magdalena Kulus.

premiera
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na premierę filmu Radosława Kaźmierczaka pt. „Z nich jesteśmy dumni”.
Pokaz odbędzie się 28 października o godzinie 13.00 w auli Wyższej
Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach przy al. Niepodległości 32.
Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona.

17 listopada o godz. 14.00
odbędzie się natomiast III
Tyskie Sympozjum Historyczne „Tychy w latach
międzywojennych”. Tematyka tegorocznego sympozjum, będzie w całości
związana z obchodami
75-lecia nadania Tychom
praw gminy miejskiej. Referaty wygłoszą m.in. Wojciech Schäffer, pracownik
Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach, który przybliży informacje o zbiorach archiwum
związanych z Tychami (parafia pw. Marii Magdaleny,
sierociniec w Tychach),
Elżbieta i Piotr Matuszkowie z Archiwum Państwowego w Katowicach,
którzy również opowiedzą o zbiorach archiwum
dotyczących Tychów oraz
dzielnic leżących niegdyś
poza Tychami (Jaroszowice, Urbanowice, Cielmice,
Wilkowyje i inne). Ponadto swoje referaty wygłoszą Maria Lipok-Bierwiaczonek, dyrektor Muzeum
Miejskiego w Tychach,
Agnieszka Ociepa, pracownik Działu Historii Miasta
Muzeum, Łucja Staniczek,
nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej
nr 1 w Tychach i Michał
Szymkiewicz, który w Tyskich Zeszytach Historycznych publikował teksty
o organizacjach społecznych w gminie tyskiej
w latach 1922‑1939. MW

