Wielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepe

nosprawnych

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
w roku 2012
WIELKOPOLSKIE FORUM ORGANIZACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
adres: 60-688 Poznań, os. Wł. Jagiełły 3
data wpisu do rejestru KRS: 17 września 2003 r.
Numer KRS: 0000171753
Numer REGON: 634513585
Dane dotyczące członków organów wnioskodawcy:
ZARZĄD FORUM:
Kołbik Konrad - Prezes Zarządu
Rominiecka-Gromniak Danuta - Wiceprezes
Grzymisławska-Słowińska Halina – Wiceprezes
Suterski Szymon - Sekretarz
Brzostek Grażyna - Skarbnik
KOMISJA REWIZYJNA:
Nowak Anna
Jolanta Gal
Kamińska Marianna
Cele statutowe
działalność nieodpłatna
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

integrowanie lokalnych środowisk osób niepełnosprawnych, organizacji, stowarzyszeń, grup
samopomocowych i instytucji w celu obrony ich praw i interesów
przeciwdziałanie różnym formom dyskryminacji osób niepełnosprawnych,
promowanie i upowszechnianie współpracy pomiędzy organizacjami i stowarzyszeniami lokalnymi,
krajowymi i międzynarodowymi,
reprezentowanie interesów organizacji i stowarzyszeń zrzeszonych w Forum wobec władz
państwowych i samorządowych,
inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych dotyczących problematyki osób
niepełnosprawnych,
współpraca z osobami i instytucjami w zakresie rozwiązywania problemów i pomocy osobom
niepełnosprawnym,
doradztwo i pomoc organizacyjno – ekonomiczna oraz szkolenie liderów organizacji i stowarzyszeń
zrzeszonych w Forum oraz innych podmiotów zainteresowanych tą działalnością,
działalność informacyjna, popularyzatorska i wydawnicza służąca
środowisku osób
niepełnosprawnych,
prowadzenie działalności charytatywnej i humanitarnej na rzecz środowiska osób
niepełnosprawnych,
wspieranie stowarzyszeń i organizacji zrzeszonych w Forum w negocjacjach z administracją
państwową, samorządami oraz innymi instytucjami państwowymi i samorządowymi,
podejmowanie innych działań wspomagających realizację celów statutowych stowarzyszeń i
organizacji zrzeszonych w Forum.

działalność odpłatna
u doradztwo i pomoc organizacyjno – ekonomiczna oraz szkolenie liderów organizacji i stowarzyszeń
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zrzeszonych w Forum oraz innych podmiotów zainteresowanych tą działalnością,
działalność informacyjna, popularyzatorska i wydawnicza służąca
środowisku osób
niepełnosprawnych,
u podejmowanie innych działań wspomagających realizację celów
statutowych stowarzyszeń i
organizacji zrzeszonych w Forum.
u

działalność gospodarcza
nie prowadzi
W 2012 roku Forum realizowało swoje cele statutowe poprzez:

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü

prowadzenie Ośrodka Informacji WIFOON,
prowadzenia Biura Bezpłatnych Porad Prawnych dla Osób Niepełnosprawnych
prowadzenie Poznańskiego Centrum Wspierania Rozwoju Zawodowego Osób Niepełnosprawnych,
prowadzenie (wspólnie z trzema partnerami) Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych i Wolontariatu
organizację kampanii edukacyjnej na rzecz edukacji włączającej „Uczmy się razem żyć – Dzieciaki
z Podwórka“
prowadzenie kompleksowego projektu „Razem Sprawniej“, realizowanego wspólnie z Polskim
Towarzystwie Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Poznaniu
udział członków WIFOON w: Poznańskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego oraz Miejskiej
Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych, Wielkopolskiej Społecznej Radzie Programowej
ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.,
organizacja imprez integracyjnych w Czerwonaku oraz Poznaniu

Szczegółowy opis działań realizowanych w 2012 r.
I. Ośrodek Informacji WIFOON
miejsce realizacji: os. Wł. Jagiełły 3, 60-688 Poznań, ul.Hetmańska 56, 60-219 Poznań
termin realizacji: 1 styczeń - 31 grudzień 2011
Pracownicy Ośrodka:
kierownik Ośrodka Informacji, ½ etatu
pracownik Ośrodka Informacji, ½ etatu
Działania Ośrodka:
Do końca grudnia 2012 r. 110 osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i przedstawicieli ngo
skorzystało z prowadzonego w ramach Ośrodka poradnictwa w zakresie:
- porad dla ngo (w zakresie tworzenia projektów, źródeł dofinansowań)
- porad dla osób indywidualnych w zakresie spraw socjalnych, informacji o instytucjach i placówkach
specjalistycznych funkcjonujących w Poznaniu dla osób niepełnosprawnych.
Godziny otwarcia Ośrodka w 2012 r.: pon. - pt w godz. 8.00-16.00. Od listopada 2012 r., po przeniesieniu
siedziby Ośrodka do nowego lokalu, przy ul. Bukowskiej 27/29 w Poznaniu (Poznańskie Centrum Wspierania
Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu) wydłużyliśmy dyżur poniedziałkowy do godz. 18.00.
Działania integrujące środowisko organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych
a) pokazy filmów z audiodeskrypcją w kinach na terenie Poznania
W ramach działania zaprezentowaliśmy animację Disney/Pixar pt: „Odlot”
W pokazie wzięło udział ponad 160 dzieci z Poznania z ośrodków terapii zajęciowej, szkół specjalnych,
ośrodków szkolno – wychowawczych, ich opiekunowie, rodzice, wolontariusze. Audiodeskrypcję prowadzili
Tomasz Michniewicz oraz Marta Żaczkiewicz, od niedawna współpracujący z naszym Stowarzyszeniem.
Tłumaczenie filmu na język migowy przygotowała i wykonała Dominika Mroczek, od lat pracująca z osobami
niesłyszącymi i słabosłyszącymi.
b) kampania „Impreza dostępna dla osób niepełnosprawnych”
Ośrodek Informacji WIFOON, kontynuował działania zmierzające do włączenia osób niepełnosprawnych w
życie kulturalne Poznania, promując imprezy dostępne dla niepełnosprawnych Poznaniaków na swojej
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stronie internetowej, a także współpracując przy ich organizacji z agencjami koncertowymi. Ostatnim
działaniem z tym związanym było zawiązanie współpracy z Fundacją Malta w celu zapewnienia jak
najlepszego dostępu osób niepełnosprawnych do przestrzeni Malta Festival.
c) VI Integracyjny Plener Artystyczny „Wszystkie drogi prowadzą do Poznania” w Czerwonaku
W VI Integracyjnym Plenerze Artystycznym „Wszystkie drogi prowadzą do Poznania”, który odbył się 22
maja 2012 r. w Czerwonaku wzięły udział osoby z następujących instytucji i ośrodków terapii zajęciowej z
Poznania:
1. Warsztat Terapii Zajęciowej „Amikus” z Poznania
2. Środowiskowy Dom Samopomocy „Zielone Centrum” z Poznania
3. Warsztat Terapii Zajęciowej „Ognik” z Poznania
4. Środowiskowy Dom Samopomocy „Ognik z Poznania
5. Środowiskowy Dom Samopomocy „Iskra” z Poznania
6. Warsztat Terapii Zajęciowej „Koniczynka” z Poznania
7. Środowiskowy Dom Samopomocy „Pogodni” z Poznania
8. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „Zawsze Razem”
9. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
10. Warsztat Terapii Zajęciowej „Pomost” z Poznania
11. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy przy ul. Grobla w Poznaniu
12.Klienci Wielkopolskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
Impreza w Czerwonaku odbyła się już po raz V, po raz kolejny na terenie Akwen Mariny przy ul. Gdyńskiej
47.
Osoby niepełnosprawne uczestniczące w Plenerze dotarły na jego miejsce autokarami, a także
samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych. Część osób dotarła do Czerwonaka
samodzielnie (głównie środkami komunikacji publicznej).
Łącznie w imprezie wzięło udział 300 osób z terenu Poznania, z czego 200 to osoby z
niepełnosprawnością (z terenu Poznania), 50 opiekunów i 50 wolontariuszy i rodziców. Dla wszystkich
niepełnosprawnych uczestników przygotowano liczne atrakcje, takie jak:
- zajęcia plastyczne przy czterech stanowiskach, obsługiwane przez specjalistów z ośrodków terapii
zajęciowej ze Stowarzyszenia Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących, Wielkopolskiego Forum Organizacji
Osób Niepełnosprawnych oraz Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w Czerwonaku
- zajęcia umuzykalniające - (warsztaty karaoke na scenie), w których brała udział duża grupa osób
niepełnosprawnych oraz uczniów pobliskich szkół, uczestniczących w Plenerze
- stanowisko promujące aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, prowadzone przez Wielkopolskie
Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych, przy którym chętni mogli wziąć udział w quizach, krzyżówkach
i konkursach dotyczących podejmowania pracy przez osoby niepełnosprawne
- gry i zabawy sportowo – ruchowe zorganizowane i prowadzone przez rehabilitantów ruchu i
fizjoterapeutów ze Stowarzyszenia Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących
Na zakończenie na wszystkich uczestników imprezy czekał smaczny poczęstunek, przygotowany przez
organizatorów.
Przez cały czas trwania imprezy serwowane były słodycze i napoje chłodzące, przygotowane przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących i WIFOON.
Nad sprawnym przebiegiem imprezy czuwali organizatorzy, a także grupa strażnicy miejscy z Czerwonaka
wolontariuszy z poznańskich szkół ponadpodstawowych.
SZKOLENIA
I
24 i 27 kwietnia 2012 r. odbyło się szkolenie z zakresu wiedzy z zakresu BHP, w którym wzięło udział
łącznie 45 osób, pracowników poznańskich organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością
(22 osoby w dniu 24 IV oraz 23 w dniu 27 IV). Szkolenie trwało 8 h i zakończyło się testem badającym
nabytą wiedzę.
Program szkolenia:
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1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z
wykonywaną pracą
2. Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub
ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników - z uwzględnieniem zmian w technologii,
organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia
nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy
3. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w
tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
4. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz
związana z nimi profilaktyka
Szkolenie prowadził Jarosław Świątek, Główny Specjalista ds. BHP w firmie ERGO- BHP.
II
11 grudnia 2012 odbyło się szkolenie pn. „Wypalenie zawodowe - jak sobie z nim radzić?”, w którym
wzięło udział 13 przedstawicieli poznańskich organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z
niepełnosprawnościami w Poznaniu, głównie warsztatach terapii zajęciowej oraz środowiskowych domach
samopomocy.
Program szkolenia:
1. W jaki sposób objawia się wypalanie
2. fazy , strefy - wypalenie fizyczne, społeczne, intelektualne, emocjonalne, duchowo
3. SPOSOBY ZMIANY SYTUACJI WYPALENIA
4. wyczerpujące -----Neutralne------Ożywcze
5. Pełnia !
6. W celu utrzymania równowagi
Warsztat szkoleniowy trwał 6 godzin, był prowadzony przez Agnieszkę Marlińską, psychologa, trenera i
coacha, osobę cenioną w środowisku osób z niepełnosprawnościami w Poznaniu, od lat współpracującą z
naszym Stowarzyszeniem.
Kampania społeczna na rzecz włączenia dzieci z niepełnosprawnościami w system szkolnictwa
ogólnodostępnego “Uczmy się razem żyć”
W ramach kolejnej edycji kampanii wyprodukowaliśmy spot telewizyjny (30 sek.), emitowany na antenie
Telewizji WTK w Poznaniu (30 emisji pomiędzy październikiem a listopadem 2012) oraz wyprodukowaliśmy i
wyemitowaliśmy spot radiowy na antenie Radia Merkury (październik 2012, 25 emisji). Poza tym
wydrukowano ulotki informacyjne w ilości 4090 szt., dystrybuowanych w Poznaniu i okolicach, w szkołach
podstawowych ogólnodostępnych.
Kampania spotkała się z bardzo przychylnym odzewem ze strony nauczycieli, a także rodziców - po raz
kolejny jest to dla nas sygnał mówiący o sensowności jej prowadzenia i zwiększania zasięgu.
•

Do końca 2012 roku zorganizowane zostało 2 szkolenia.

•

W szkoleniach zorganizowanych w ramach prowadzenia Ośrodka informacji wzięło udział łącznie 68
osób – członków, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych i instytucji działających na
rzecz osób niepełnosprawnych.

•

Z konsultacji w Ośrodku Informacji WIFOON skorzystało 110 osób

•

Ze strony internetowej Ośrodka Informacji i umieszczonych na niej informacji skorzystało śr. 900
osób miesięcznie zgodnie ze statystyką strony.
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Poprzez szkolenie zdobycie wiedzy i umiejętności, które posłużą profesjonalizacji pracowników
sprawujących codzienną opiekę nad osobami niepełnosprawnymi psychicznie także w sytuacjach
zagrożenia zdrowia i życia.
•
Poprzez udzielanie informacji organizacjom zwiększyła się ich orientacja w zakresie możliwości
pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych, konkurencyjności i skuteczności działań na rzecz
beneficjentów.
•
Poprzez udzielanie informacji indywidualnym osobom niepełnosprawnych zwiększyła się wiedza i
orientacja w ulgach, przywilejach, prawach oraz ofercie wsparcia proponowanej przez organizacje i
instytucje do nich skierowanych w Poznaniu i Wielkopolsce.
•
Aktualizacja strony internetowej umożliwiła osobom niepełnosprawnym i organizacjom dostęp do
informacji w każdej chwili z poziomu online
Wspólnie z Oddziałem Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi prowadziliśmy kampanię
na rzecz 1 % podatku na rzecz poznańskich OPP.
Pracownicy Ośrodka Informacji WIFOON brali aktywny udział w pracach Komisji Dialogu Obywatelskiego
przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych, a także Poznańskiej Radzie
Działalności Pożytku Publicznego.
•

Źródła finansowania:
Miasto Poznań - dotacja w wys. 55 000,00 zł
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej: 4 360,00 zł
Środki własne (w tym opłaty uczestników szkoleń): 1 010,00 zł

II. Biuro Bezpłatnych Porad Prawnych i Socjalnych dla Osób Niepełnosprawnych
miejsce realizacji: os. ul. Hetmańska 56, 60-219 Poznań oraz ul. Bukowska 27/29 w Poznaniu
termin realizacji: styczeń-grudzień 2012
Pracownicy Biura:
koordynator projektu, ½ etatu
radca prawny – umowa cywilno-prawna
Działania Biura:
•
udzielanie indywidualnych, mailowych i telefonicznych porad prawnych osobom
niepełnosprawnym, ich opiekunom oraz organizacjom działającym na ich rzecz,
•
prowadzenie zakładki Biura na stronie internetowej www.wifoon.pl i zamieszczanie w nich
aktualnych informacji z zakresu prawa oraz studium wybranych przypadków,
•
organizowanie spotkań informacyjnych np. dot. regulacji prawnych z zakresu
ubezwłasnowolnienia, zatrudniania osób niepełnosprawnych,
Rezultaty: 400 beneficjentów skorzystało z poradnictwa prawnego Biura.
Źródło finansowania:
Miasto Poznań – dotacja w wys. 40 000 zł
Środki własne: 4 000,00 zł
III. Poznańskie Centrum Wspierania Rozwoju Zawodowego Osób Niepełnosprawnych
miejsce: ul. Hetmańska 56, 60217 Poznań oraz ul. Bukowska 27/29 60-509 Poznań
termin realizacji: 1 styczeń – 31 grudzień 2011
pracownicy Centrum:
koordynator projektu (1 os. x 1/2 etatu)
doradca zawodowy (1 os. x 1 etat)
psycholog (1 os. x 1/2 etatu)
asystent pracy – (1 os. x 1 etat)
Zakładane w projekcie cele zostały osiągnięte zgodnie z harmonogramem.
W trakcie realizacji zadania kontynuowaliśmy zatrudnienie specjalistów realizujących i nadzorujących
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realizację projektu (koordynator, asystent pracy osoby niepełnosprawnej, doradca zawodu oraz psycholog
pracy). Przeprowadzona została akcja informacyjna w instytucjach, w których odbywa się bezpośrednia
interakcja z osobami niepełnosprawnymi wymagającymi wsparcia. W kwietniu 2012 r. przygotowaliśmy cykl
wydarzeń promujących projekt, pn. „Tydzień z Poznańskim Centrum Wspierania Rozwoju Zawodowego
Osób Niepełnosprawnych”. W jego trakcie odbyły się następujące wydarzenia:
16.04.2012 – drzwi otwarte w siedzibie PCWRZON, przy ul. Hetmańskiej 56 w Poznaniu
16.04.2012 – spotkanie informacyjne z uczniami Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu
17.04.2012 – spotkanie z uczniami Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących, ul.
Bydgoska 4a w Poznaniu
18.04.2012 – spotkanie z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu
18.04.2012 – punkt informacyjny Poznańskiego Centrum Wspierania Rozwoju Zawodowego Osób
Niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy, przy ul. Czarneckiego w Poznaniu
19.04.2012 – spotkanie informacyjne dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy ”Zielone
Centrum”, ul. Garbary 47 w Poznaniu
20.04.2012 - spotkanie informacyjne z uczniami Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu
25.04.2012 - warsztat szkoleniowy z pracodawcami zrzeszonymi w Wielkopolskim Związku Pracodawców,
ul. Grunwaldzka 104 w Poznaniu
Kampania informacyjna (głównie „Tydzień z Poznańskim Centrum…”) zaowocowała pogłębieniem się
współpracy PCWRZON z ww. instytucjami, a tym samym bardziej skutecznym docieraniu do osób
niepełnosprawnych potrzebujących wsparcia asystenta w poszukiwaniu pracy.
Do projektu w 2012 roku zastało zgłoszonych 77 osób z różnymi typami niepełnosprawności (lekkim,
umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności) . Rodzaje niepełnosprawności z jakimi zgłaszały się
klienci Centrum to:
§ niepełnosprawność psychiczna,
§ niepełnosprawność słuchu i wzroku,
§ niepełnosprawność ruchowa,
§ upośledzenie umysłowe,
§ epilepsja,
§ i inne.
Spośród klientów Poznańskiego Centrum Wspierania Rozwoju Zawodowego Osób Niepełnosprawnych:
§ 18 osób znalazło zatrudnienie na otwartym rynku pracy
§ 11 osób nadal aktywnie poszukuje zatrudnienia
§ 62 osoby podjęły współpracę z psychologiem
§ 61 osób współpracowało z doradcą zawodowym
§ 40 osób współpracowało z asystentem pracy osoby niepełnosprawnej
W ramach PCWRZON prowadzony jest Punkt Informacji dla Pracodawców Zatrudniających Osoby
Niepełnosprawne, w którym doradca zawodowy współpracuje z pracodawcami, przyjmując zgłoszenia
dotyczące zapotrzebowania na pracowników, współpracuje przy rekrutacjach, kieruje beneficjentów projektu
do pracodawców. Od 2012 roku aktywnie współpracujemy z Wielkopolskim Związkiem Pracodawców
Prywatnych, Członkiem Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, uczestnicząc w spotkaniach i
konferencjach, organizowanych przez WZP, a także oferując wsparcie pracodawcom zrzeszonym w
Związku.
Prowadzone są specjalistyczne porady dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych w formie
telefonicznej , w trakcie spotkań indywidualnych z pracodawcami, jak również spotkania wewnętrzne w
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firmie mające na celu promocję zatrudnienia osób niepełnosprawnych .
W pierwszej połowie 2012 roku pracownicy PCWRZON zainicjowali cykl spotkań, których celem było
rozpoczęcie tworzenia spółdzielni socjalnej, w której zatrudnienie mogliby znaleźć uczestnicy warsztatów
terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy z terenu Poznania. W spotkaniach, poza
przedstawicielami WIFOON oraz środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii z Poznania brali
udział reprezentanci Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej oraz Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. Spotkania odbywały się
od stycznia do czerwca 2012 roku. Aktualnie kontynuowana jest indywidualna współpraca poszczególnych
ośrodków z przedstawicielami Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, czego efektem ma być
utworzenie spółdzielni socjalnej.
W siedzibie Centrum odbywały się cykliczne spotkania:
- z uczniami Ośrodka Szkolno -Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej w Poznaniu –
tegoroczni absolwenci Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Policealnej .
- spotkanie ze specjalistami działu HR zajmującymi się rekrutacją osób niepełnosprawnych
- Zespół Szkół nr 101 w Poznaniu – spotkanie z uczniami ze szkoły przysposabiającej do pracy oraz szkoły
zawodowej
- w maju 2012 r. doradca zawodowy wraz z asystentem pracy odbyli spotkanie informująco – promujące w
Zespole Szkół nr 102 w Poznaniu – spotkanie z 2 klasami uczniów ze szkoły zawodowej .
- w tym samym miesiącu doradca zawodowy z asystentem pracy reprezentowali PCWRZON na Dniach
Otwartych w ZUS, promując projekt i udzielając informacji osobom z niepełnosprawnościami na temat oferty
Centrum
- w czerwcu 2012 r. doradca zawodowy wraz z asystentem pracy przeprowadził w ramach kolejne
spotkanie informująco – promujące w dla absolwentów Zespołu Szkół nr 102 w Poznaniu
W grudniu 2012 r. przeprowadziliśmy szkolenie dla pracodawców, pod nazwą „Zatrudnienie osób z
niepełnosprawnością- to się opłaca!” w szkoleniu wzięło udział 10 przedstawicieli lokalnego rynku pracy
.
W ramach szkolenia poruszane były następujące tematy związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych
na otwartym rynku pracy:
- wymagania stanowisk pracy i środowiska pracy w firmie, odpowiednie dla osób niepełnosprawnych o
różnym stopniu niepełnosprawności
- klasyfikacja stanowisk pracy
- organizacja stanowisk pracy
- przepisy BHP z uwzględnieniem stanowiska pracy odpowiedniego dla osób niepełnosprawnych z
odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności
- wsparcie finansowe dla pracodawców zatrudniających osoby z różnym stopniem niepełnosprawności
- dofinansowanie do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością
- zwrot kosztów związanych z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością
Szkolenie prowadzili specjaliści z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz
Państwowej Inspekcji Pracy.
Poza tym dla pracodawców uruchomiliśmy dyżur księgowego, który oferował doradztwo z zakresu
księgowych aspektów zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy.
I.

Koordynacja projektu – w ramach koordynacji podjęte zostały następujące działania:
§ prowadzenie cotygodniowych zebrań zespołu projektowego – omawianie sukcesów i
bieżących problemów oraz ustalanie strategii ich rozwiązywania, ustalanie planów pracy na
kolejny tydzień,
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weryfikowanie i akceptowanie dokumentacji projektowej (cotygodniowo kart pracy oraz
comiesięcznie raportów doradcy, psychologa )
prowadzenie działań promocyjnych w celu pozyskania beneficjentów (spotkania w MOPR,
PUP, Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, organizacjach
pozarządowych)
działania promujące zatrudnianie osób niepełnosprawnych wśród pracodawców – udział w
giełdach pracy w UMP oraz POPON, udział w panelu ekspertów Wielkopolskiego Związku
Pracodawców
organizacja konferencji dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością
organizacja szkolenia dla pracodawców zatrudniających lub planujących zatrudnić osoby z
niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy
aktualizowanie bieżących informacji na stronie www projektu (www.poznanskiecentrum.org)

II.

Obsłużono łącznie 77 beneficjentów z niepełnosprawnościami zgodnie z Ścieżką Aktywizacji
Zawodowej (procedurą obsługi klienta):
§
Kontakt z koordynatorem – wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie załączników
(orzeczenie, świadectwa ukończenia szkół, świadectwa pracy);
§
Wywiad z psychologiem – diagnoza preferencji, zainteresowań zawodowych, motywacji do
pracy; systemu wsparcia osoby niepełnosprawnej, określenie profilu osobowościowego,
poziomu samodzielności, oczekiwań oraz motywacji do podjęcia pracy;
§
Decyzja o zakwalifikowaniu się do projektu – podejmowana przez koordynatora po konsultacji z
psychologiem;
§
Spotkanie z doradcą zawodowym – stworzenie indywidualnego planu działania – ścieżki kariery,
sporządzenie dokumentów aplikacyjnych;
§
Monitorowanie wewnętrzne sytuacji klienta przez: psychologa, doradcę oraz asystenta pracy
osoby niepełnosprawnej;
§
Udział w spotkaniach Klubu Pracujących Osób Niepełnosprawnych – odbywających się raz w
miesiącu w Ośrodku.
III.

Prowadzone było poradnictwo specjalistyczne, z którego skorzystało 77 osób
niepełnosprawnych:

§ Poradnictwo psychologiczne:
- diagnoza możliwości zawodowych i aktywizacji zawodowej badana na podstawie wywiadu
diagnostycznego
- tworzenie opinii psychologicznych po każdym spotkaniu
- wsparcie w aktywizacji zawodowej poprzez spotkania motywacyjne lub warsztaty z zakresu poszukiwania
pracy oraz technik umiejętności miękkich
- w wyjątkowych przypadkach spotkania z rodzicami w celu diagnozy środowiska rodzinnego oraz udzielenia
wsparcia rodzicom
- aktywna promocja projektu i pozyskiwanie beneficjentów
- przeprowadzenie cyklu warsztatów psychologicznych obszaru umiejętności miękkich – w warsztatach brały
udział osoby chętne. Głównym ich celem było przełamanie oporu przed rozmową kwalifikacyjną, zapoznanie
się z zasadami obowiązującymi podczas działań rekrutacyjnych, poznanie technik komunikacji oraz działań
zmniejszających stres.
§ Doradztwo zawodowe:
- nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z osobami niepełnosprawnymi
- rekrutacja beneficjentów
- nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów pracodawcami
- diagnoza beneficjentów projektu w zakresie możliwości i potrzeb zawodowych
- diagnoza preferencji i predyspozycji zawodowych beneficjentów projektu
- współpraca z asystentem pracy i psychologiem
- tworzenie Indywidualnego Planu Działania Beneficjenta nadzór nad jego realizacją
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- prowadzenie warsztatów aktywizacji zawodowej
- przygotowywanie beneficjentów do rozmowy rekrutacyjnej
- kontakt z pracodawcami
- przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zapotrzebowania na zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego
- promocja projektu
- Doradca zawodowy realizując zadania prowadził indywidualne spotkania z Klientami
- ( kilka spotkań na 1 klienta) , które miały na celu zdiagnozowanie możliwości i potrzeb zawodowych osoby
niepełnosprawnej prowadzące do stworzenia ścieżki rozwoju zawodowego, Indywidualnego Planu Działania.
- Doradca przeprowadził warsztaty z zakresu poszukiwania pracy, prowadził spotkania informacyjne dla
młodzieży ze szkół specjalnych, jak również brał udział w spotkaniach informacyjnych oraz warsztatach
prowadzonych dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowych oraz Środowiskowych Domach
Samopomocy. Brał udział w Giełdach Pracy dla Osób Niepełnosprawnych promując projekt, rekrutując
beneficjentów oraz nawiązując współpracę z pracodawcami zatrudniającymi osoby niepełnosprawne.
•

Asystent Pracy Osoby Niepełnosprawnej

- ocena umiejętności i kompetencji pracowniczych klienta, zapoznanie się z Indywidualnym Planem
Działania, predyspozycjami, preferencjami zawodowymi klienta. Określenie i sformułowanie zasad i reguł
współdziałania asystenta pracy z klientem w obszarze aktywizacji zawodowej i społecznej, w szczególności
zasad i sposobu realizacji Indywidualnego Planu Działania skonstruowanego przez doradcę zawodowego.
Przygotowanie kontraktu o wzajemnej współpracy pomiędzy asystentem a klientami na podstawie
stworzonego dla klienta Indywidualnego Planu Działania. Określenie ról i zadań asystenta, ról i zadań
beneficjanta oraz zasad i konsekwencji przestrzegania reguł kontraktu.

- spotkania z pracodawcami, towarzyszenie beneficjentom projektu na rozmowach kwalifikacyjnych,
towarzyszenie na spotkaniach mających charakter wstępnej rozmowy z przekazaniem dokumentów
aplikacyjnych, wsparcie emocjonalne oraz merytoryczna opieka nad beneficjentami podczas spotkań z
pracodawcami. Wizyty z klientami w celu poszukiwania ofert pracy w różnych zakładach pracy, Agencjach
Pośrednictwa Pracy, Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Urzędzie Pracy, Giełdzie
Pracy organizowanych przez Stowarzyszenie Eko Salus.
- podjęcie zatrudnienia przez klienta: określenie wymiaru czasu pracy oraz czynności, które wchodzą w
zakres obowiązków na danym stanowisku pracy, pomoc we właściwej organizacji stanowiska pracy.
- monitoringi klientów zatrudnionych: monitorowanie prawidłowości przebiegu procesu zatrudnienia,
obserwacja klientów podczas pracy, uzyskanie informacji zwrotnych na temat wykonywanej pracy,
wywiązywania się zatrudnionej osoby z obowiązków na miejscu pracy, postępów, uzyskanie informacji
zwrotnych, wsparcie i wzmocnienie w dalszym procesie zatrudnienia.
- projektowanie działań na rzecz optymalizacji współpracy asystenta pracy z klientami, diagnozowanie
trudności i przyjmowanie nowych rozwiązań. Indywidualne spotkania konsultacyjne z doradcą zawodowym i
psychologiem pracy w celu uzyskania wsparcia w sposobie pracy z klientami.
- asystent odbywał co najmniej jedno spotkanie tygodniowo z klientem poszukującym pracy, w przypadku
monitoringu – według uzasadnionych potrzeb.
- ewaluacja pracy z beneficjentami, projektowanie działań wchodzących w zakres pracy z beneficjentami,
prowadzenie raportów miesięcznych, ewidencjonowanie godzin wsparcia.
Rezultaty twarde:
- Udzielenie wsparcia przez doradcę zawodowego i psychologa - 77 osobom niepełnosprawnym i
zwiększenie ich mobilności na rynku pracy. Rezultat potwierdzają karty przyjęcia osób niepełnosprawnych
do projektu, karty pracy doradcy i psychologa, comiesięczne raporty o postępach osoby niepełnosprawnej w
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aktywizacji zawodowej.
- Udzielenie wsparcia psychologicznego w zakresie postawy wsparcia na usamodzielnianie się osoby
niepełnosprawnej;
- Zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Poznaniu o 18 osób. Rezultat potwierdzają karty
pracy doradcy zawodowego, asystenta pracy osoby niepełnosprawnej i psychologa, comiesięczne raporty o
postępach osoby niepełnosprawnej w aktywizacji zawodowej.
Rezultaty miękkie:
Wśród beneficjentów, którzy podjęli pracę na otwartym rynku zauważalna jest zmiana w postawie polegająca
na zwiększeniu poczucia własnej wartości, samodzielności i niezależności. Dzięki wsparciu w trakcie
poszukiwania pracy i na miejscu jej wykonywania osoby niepełnosprawne łatwiej integrują się ze
współpracownikami, znajdując wśród nich większe zrozumienie i wsparcie. Możliwość wsparcia przez
psychologa i doradcę zawodowego sprawia, że porażki i złe doświadczenia staja się dla osób
niepełnosprawnych kolejnym doświadczeniem uczącym ich rozpoznawania własnych potrzeb i możliwości i
ograniczeń.

Źródła finansowania:
Miasto Poznań –dofinansowanie w wys. 120 000,00 zł
Środki PFRON będące w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz środki własne - 13
349,96 zł

IV Realizacja projektu „Razem Sprawniej 2012 – kompleksowy program rehabilitacji osób
niepełnosprawnych z terenu Wielkopolski“
miejsce: ul. Hetmańska 56, 60217 Poznań oraz przy ul. Bukowskiej 27/29
termin realizacji: 13 sierpnia – 30 listopada 2012
pracownicy zatrudnieni w trakcie realizacji zadania:
koordynator projektu - 1 osoba (umowa zlecenie)
doradca zawodowy – 1 osoba (umowa zlecenie)
psycholog pracy - 1 osoba (umowa zlecenie)
trener/coach pracy – 1 osoba (umowa zlecenie)
Projekt realizowany był wspólnie z Polskim Towarzystwem Chorób Mięśniowo-Nerwowych Odzział
Regionalny w Poznaniu.
W działaniach prowadzonych w ramach projektu przez WIFOON wzięło udział 35 osób z terenu
Województwa Wielkopolskiego . Projekt podzielony był na następujące działania:
- prowadzenie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych( realizator: WIFOON)
W ramach realizacji działań związanych z rehabilitacją zawodową przeprowadzono łącznie 371 godzin zajęć
z psychologiem pracy, doradcą zawodowym oraz coachem pracy. (1 beneficjent łącznie skorzysta z 10 h
wsparcia ze strony specjalistów rehabilitacji zawodowej).
- prowadzenie rehabilitacji ruchowej i społecznej osób niepełnosprawnych (realizator: PTChMN)
Źródła finansowania:
Środki PFRON będące w dyspozycji Samorządu Wojewodztwa Wielkopolskiego: 40 000 zł
Urząd Miasta Poznania: 800,00 zł
V. . Uczmy się razem żyć – włączenie dzieci z niepełnosprawnością w życie społeczne wielkopolski
Termin realizacji: 13.08.2012 – 30.11.2012
Osoby zatrudnione przy realizacji zadania:
-Koordynator projektu (1 osoba, umowa zlecenie)
- księgowa (1 osoba, umowa zlecenie)

Wielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepe

nosprawnych

- specjalista ds. edukacji włączającej (1 osoba, umowa zlecenie)
- specjalista ds. promocji i kontaktu z mediami (1 osoba, umowa zlecenie)
Zakładane cele zostały osiągnięte w wymiarze założonym przed realizacją zadania. W trakcie jego realizacji
zrealizowane nastepujące działania:
•

przeprowadzenie akcji informacyjnej ukierunkowanej na poprawę jakości funkcjonowania dzieci
niepełnosprawnych w grupach rówieśniczych i zminimalizowanie ich dyskryminacji przez rówieśników i
nauczycieli
u Wyprodukowanie broszur informacyjnych na temat edukacji włączającej
u Wyrównanie szans w grupach rówieśniczych
u Wsparcie projektu kampanią w całej Wielkopolsce poprzez wysłanie broszur informacyjnych

Dzięki realizacji projektu nastąpiło:
u Wypracowanie postaw otwartości na osoby dotknięte niepełnosprawnością wśród dzieci, rodziców i
nauczycieli szkół ogólnodostępnych poprzez zapoznanie się z ideą edukacji włączającej,
promowaną podczas kampanii informacyjnej
u Wypracowanie postaw otwartości na dzieci dotknięte niepełnosprawnością wśród szerokiej opinii
publicznej poprzez kampanię informacyjną w mediach elektronicznych
u poszerzanie wiedzy na temat niepełnosprawności
u zainicjowanie procesu zmiany postaw, nastawień i przekonań dyrektorów, nauczycieli, uczniów i
rodziców wobec kształcenia i form pomocy dzieciom niepełnosprawnym.
u Zwrócenie uwagi opinii publicznej na temat edukacji dzieci niepełnosprawnych w ogólnie dostępnych
szkołach, poprzez akcję informacyjną w szkołach i w mediach.
u Neutralizowanie poczucia strachu przed niepełnosprawnością oraz postawy nadopiekuńczości i
litości wobec rówieśników już od wczesnych lat szkolnych.
u Rozwinięcie umiejętności współpracy różnych grup zaangażowanych w edukację w celu poprawy
warunków funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych w szkole.
W ramach projektu wyprodukowano broszury informacyjne na temat edukacji włączającej oraz koszulki i
plakaty promujących edukację włączającą i integrację społeczną. Wszystkie wyprodukowane materiały
promocyjne zostały wysłane do 700 Szkół Podstawowych z całej wielkopolski. Wynikiem otrzymania koszulki
promującej projekt, było ogłoszenie konkursu plastycznego, na podstawie którego wyłoniono zwycięzców.

Wszystkie rezultaty twarde oraz rezultaty miękkie założone we wniosku zostały osiągnięte, a mianowicie:
ü

Wyprodukowano 150 szt. Koszulek z logo projektu

ü

Wydrukowano 700 broszur informacyjnych na temat edukacji włączającej

ü

Wydrukowano 800 plakatów promujących edukację włączającą i integrację społeczną

Rezultaty miękkie:
I.

Poprawa jakości funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych w grupach rówieśniczych i
zminimalizowanie ich dyskryminacji poprzez rówieśników i nauczycieli (liczbę dzieci
niepełnosprawnych w wieku szkolnym szacuje się wg. statystyk na 225 tys. w województwie
wielkopolskim).

II. Wzrost otwartości dzieci w szkołach ogólnodostępnych na ich niepełnosprawnych kolegów w szkole
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i na podwórku, przybliżenie im specyfiki życia z niepełnosprawnością.

III. Zwrócenie uwagi rodziców na trudności i specyfikę funkcjonowania niepełnosprawnych dzieci w
szkole, próba obalenia mitów związanych z negatywnym wpływem dzieci niepełnosprawnych na
poziom nauczania.

IV. Zwrócenie uwagi szerokiej opinii publicznej na trudności i specyfikę funkcjonowania
niepełnosprawnych dzieci w szkole, próba obalenia mitów związanych z negatywnym wpływem
dzieci niepełnosprawnych na poziom nauczania.
Powyższe rezultaty zbadane zostały na podstawie ilości wysłanych egzemplarzy broszur informacyjnych
oraz plakatów, co potwierdza umowa zawarta z Pocztą Polską.
Projekt uzyskał przychylną ocenę ze strony placówek oświatowych oraz instytucji samorządowych. Ponadto
wzbudził ogromne zainteresowanie wśród Szkół Podstawowych. W chwili ogłoszenia konkursu plastycznego
telefony się urywały, a skrzynka pocztowa nie nadążała odbierać maili ze zgłoszeniami dzieci. Ponadto
ogłoszono konkurs plastyczny, którego celem była promocja włączenia dzieci z niepełnosprawnością w
system szkolnictwa ogólnodostępnego oraz integracja w społecznościach lokalnych Wielkopolski. W celu
prawidłowego przeprowadzenia konkursu został sporządzony regulamin, który ściśle określał warunki
uczestnictwa.
Źródła finansowania:
Środki PFRON będące w dyspozycji Samorządu Województwa: 25 000,00 zł
Urząd Miasta Poznania: 800,00 zł
VI. ”Uczmy się razem żyć – kampania na rzecz integracji dzieci z niepełnosprawnością w szkołach
ogólnodostępnych
Termin realizacji: 14.05.2012 - 30.11.2012

Osoby zatrudnione przy realizacji zadania:
- Koordynator projektu (1 osoba, umowa zlecenie)
- księgowa (1 osoba, umowa zlecenie)
- specjalista ds. kontaktu z instytucjami edukacyjnymi (2 osoby, umowa zlecenie)
- specjalista ds. promocji i kontaktu z mediami (1 osoba, umowa zlecenie)
- aktorki (2 osoby, umowa o dzieło)
Zakładane cele zostały osiągnięte w wymiarze zawartym w ofercie,tj:
przeprowadzenie akcji informacyjnej ukierunkowanej na poprawę jakości funkcjonowania dzieci
niepełnosprawnych w grupach rówieśniczych i zminimalizowanie ich dyskryminacji przez
rówieśników i nauczycieli.
• Przeprowadzenie warsztatów w podstawowych szkołach ogólnodostępnych
• Wyprodukowanie broszur informacyjnych na temat edukacji włączającej
• Wyrównanie szans w grupach rówieśniczych
Dzięki realizacji projektu nastąpiło:
•
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•

•
•

•
•
•
•
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wypracowanie postaw otwartości na osoby dotknięte niepełnosprawnością wśród dzieci, rodziców i
nauczycieli szkół ogólnodostępnych poprzez zapoznanie się z ideą edukacji włączającej,
promowaną w filmie i poprzez kampanię informacyjną, związaną z produkcją filmu.
Wypracowanie postaw otwartości na dzieci dotknięte niepełnosprawnością wśród szerokiej opinii
publicznej poprzez kampanię informacyjną w mediach
poszerzanie wiedzy na temat niepełnosprawności, zainicjowanie procesu zmiany postaw, nastawień
i przekonań dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców wobec kształcenia i form pomocy dzieciom
niepełnosprawnym.
zwrócenie uwagi opinii publicznej na temat edukacji dzieci niepełnosprawnych w ogólnie dostępnych
szkołach, poprzez akcję informacyjną w szkołach i w mediach
neutralizowanie poczucia strachu przed niepełnosprawnością oraz postawy nadopiekuńczości i
litości wobec rówieśników już od wczesnych lat szkolnych
zapewnienie dzieciom dotkniętym niepełnosprawnością możliwości kształcenia i wychowania w
lokalnej szkole ogólnodostępnej
rozwinięcie umiejętności współpracy różnych grup zaangażowanych w edukację w celu poprawy
warunków funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych w szkole.

W ramach projektu przeprowadzono 20 warsztatów w szkołach podstawowych w klasach trzecich w
województwie wielkopolskim.
Rezultaty twarde:
Objęcie grupy 577 (286 na I warsztacie oraz 291 na Ii warsztacie) dzieci szkół podstawowych warsztatami
integracyjnymi w wyniku, których wypływają głęboko zakorzenione mity i stereotypy już zakorzenione w
głowach dzieci. Dzieci wzięły tym samym udział w psychodramie, która wzbudziła wrażliwość i empatię ale
także nauczyło sposobu komunikowania się z osobą niepełnosprawną: akceptowania i reagowania na jej
nastroje i zachowanie. Na zakończenie dzieci otrzymały broszury prezentujące pozytywne przykłady
zachowań wobec osób niepełnosprawnych przeznaczonych dla rodziców i dzieci. Dzieci otrzymały jeszcze
zadanie – porozmawiać z rodzicami o tym co działo się na warsztatach. Rezultat ten został zbadany za
pomocą list uczestnictwa, (w których została podana liczba dzieci oraz data i miejsce odbywania się
warsztatów).
Przeprowadzenie kampanii w mediach:
• Emisja reklam na antenie Radio Merkury
• Emisja reklam w telewizji WTK- wybraliśmy właśnie tę oferty, gdyż posiada niezmieniony zasięg,
lepsze warunki finansowe
Powyższe rezultaty zostały zbadane na podstawie informacji o liczbie odbiorców dostarczonych przez
media zaangażowane w kampanię, badania słuchalności i oglądalności tych mediów.
W związku z kampanią radiową grupa dzieci wzięła udział w nagraniu spotu radiowego promującego nasz
projekt, który został wyemitowany na antenie Radia Merkury. W nagranie spotu radiowego świetnie wcieliła
się w rolę Marka – Elżbieta Węgrzyn aktorka biorąca udział w projekcie.
Wydrukowane zostały broszury informacyjne skierowane do nauczycieli i rodziców w szkołach
ogólnodostępnych, w których prowadzone były warsztaty edukacyjne
Rezultaty miękkie:
•

Poprawa jakości funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych w grupach rówieśniczych i
zminimalizowanie ich dyskryminacji poprzez rówieśników i nauczycieli.

•

Kampania informacyjna towarzysząca warsztatom uświadomiła mieszkańcom województwa
wielkopolskiego potrzebę integracji dzieci pełno i niepełnosprawnych w placówkach
ogólnodostępnych i wpłynęła na zmianę postaw w środowisku szkolnym dzieci, ich rodziców oraz
nauczycieli.
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•

Wzrost otwartości dzieci uczestniczących w warsztatach na ich niepełnosprawnych kolegów w
szkole i na podwórku, przybliżenie im specyfiki życia z niepełnosprawnością.

•

Zwrócenie uwagi szerokiej opinii publicznej na trudności i specyfikę funkcjonowania
niepełnosprawnych dzieci w szkole, próba obalenia mitów związanych z negatywnym wpływem
dzieci niepełnosprawnych na poziom nauczania.

Kampania uzyskała przychylną ocenę ze strony placówek oświatowych, oraz instytucji samorządowych,
czego dowodem jest objęcie honorowego patronatu nad kampanią przez Marszałka Województwa
Wielkopolskiego Marka Woźniaka, oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Elżbietę Walkowiak. Informacja o
projekcie została na tyle dobrze rozpropagowana na terenie województwa wielkopolskiego, że nie niektóre
Szkoły zaczynały przesyłać formularze zgłoszeniowe na kolejny już 2013rok, świadczy to o tym, że tego typu
kampania jest bardzo potrzebna.
Ponadto na podstawie sporządzonych ankiet ewaluacyjnych możliwe było określenie poziomu wiedzy na
temat edukacji włączającej wśród nauczycieli i opiekunów ogólnodostępnych szkół podstawowych w
wielkopolsce. W każdej ze Szkół przeprowadzono dwie ankiety, na które udzielono wyczerpujące
odpowiedzi. Projekt spotkał się z pozytywnym odbiorem zarówno ze strony dyrekcji jak i samych dzieci.
Źródła finansowania:
Samorząd Województwa Wielkopolskiego: 30 000,00 zł
Urząd Miasta Poznania: 3 500,00 zł
Poznań, 27 lutego 2013 roku
sporządził: Marcin Halicki – kierownik Ośrodka Informacji WIFOON

