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„Osoby niepełnosprawne jako
twórcy i odbiorcy kultury”

11 lipca br. odbyła się konferencja pt. „Osoby
niepełnosprawne jako twórcy i odbiorcy kultury”, zorganizowana
przez Pawła Wypycha – Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób
Niepełnosprawnych, w ramach ogólnopolskiej społecznej debaty
nad koncepcją docelowego systemu wspierania osób
niepełnosprawnych.
Anna Wotlińska, główny specjalista z Departamentu Sztuki i
Promocji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
przedstawiła możliwości wspomagania przez Ministerstwo działań
w kierunku popularyzacji i promocji efektów twórczej pracy
artystów niepełnosprawnych w ramach tzw. programów
operacyjnych.
Wojciech Rinc – z-ca prezesa Stowarzyszenia na Rzecz
Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie, przybliżył temat „Sztuka jako
sposób na życie osób niepełnosprawnych”,

Niezbędnym elementem spotkania była dyskusja, z którą
rozpoczęła Teresa Dederko, Dyrektor Biblioteki Centralnej
Polskiego Związku Niewidomych. Podkreśliła, że Biblioteka, która
kieruje ma na celu upowszechnianie i rozwój czytelnictwa również
w środowiskach polonijnych. W Polsce niewidomi mają ogromne
trudności. Przede wszystkim są to problemy finansowe, co łączy
się z brakiem przewodników, za wejście których należy płacić w
miejscach poświęconych kulturze. Innym problemem jest niskie
wykształcenie – w dużej większości podstawowe – powoduje brak
potrzeb rozwoju kulturalnego. Bardzo często czują się
dyskryminowani… urzędnicy nie rozumieją, że osoby niewidome
również pragną np. zwiedzać miasto, w programach dopuszczają
jedynie zwiedzanie osób niedowidzących. Kolejnym problemem
jest dopracowanie tak regulacji prawnych, by możliwości
techniczne udostępniały dobra kultury w wersji cyfrowej. Nie jest
to tylko brak literatury klasycznej, ale również nowości literackich,
np. Harrego Pottera już można słuchać. A jest to ogromna rzesza
czytelników.

Piotr Stanisławski z miesięcznika „Integracja” podkreślił,
że niepełnosprawni potrzebują wyrównania szans do korzystania z
normalnego życia. Tu przytoczył telewizję publiczną, która nie
może być odbierana przez osoby z dysfunkcją wzroku. Wzory
zachodnie pokazują, że można nagrywać skróty informujące o akcji
filmu, dla osób, które nie mogą go obejrzeć.

Ewa Gajcy ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Czytelnictwa Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „INSPRA”
podkreśliła brak publikowania nowości literackich w propozycjach
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Konsultacje społeczne w ramach ogólnopolskiej
społecznej debaty nad koncepcją docelowego systemu wspierania
osób niepełnosprawnych będą prowadzone do końca br.

Marytka Czarnocka

W Pałacu Prezydenckim zaprzysiężony
został rząd Jarosława Kaczyńskiego. Szef PiS
został premierem w miejsce Kazimierza
Marcinkiewicza. Po dymisji Marcinkiewicza,
desygnowany na premiera J. Kaczyński
zrezygnował z konstruowania rządu na nowo. W
składzie Rady Ministrów doszło tylko do jednej
zmiany. Na stanowisku ministra finansów Pawła
Wojciechowskiego zastąpił Stanisław Kluza.

W skład nowej Rady
Ministrów weszli: wicepremier
i szef MSWiA Ludwik Dorn,
wicepremier i minister edukacji
narodowej Roman Giertych
oraz wicepremier i minister
rolnictwa Andrzej Lepper.
Ponadto: minister spraw

zagranicznych Anna Fotyga, rozwoju regionalnego -
Grażyna Gęsicka, skarbu państwa - Wojciech Jasiński,
budownictwa - Antoni Jaszczak, sportu - Tomasz Lipiec.
Do rządu weszli też ministrowie: pracy - Anna Kalata;
finansów - Stanisław Kluza; transportu - Jerzy Polaczek;
zdrowia - Zbigniew Religa; nauki i szkolnictwa wyższego
- Michał Seweryński; obrony narodowej - Radosław
Sikorski; środowiska - Jan Szyszko; kultury - Kazimierz
Michał Ujazdowski; gospodarki morskiej - Rafał
Wiechecki; gospodarki  - Piotr Woźniak oraz
sprawiedliwości - Zbigniew Ziobro.

Na urząd ministra, członka Rady Ministrów zostali
powołani: Przemysław Gosiewski, jako przewodniczący
komitetu stałego Rady Ministrów, oraz Zbigniew
Wassermann jako koordynator ds. służb specjalnych.

Nowy premier nie ukrywał, że chętnie z powrotem
widziałby w rządzie zdymisjonowaną wicepremier i
minister finansów Zytę Gilowską. Pani profesor nie
zamierza jednak rozważać powrotu do rządu do czasu
wyjaśnienia tzw. afery lustracyjnej.
- Musi zostać zrealizowany plan budowy państwa
sprawnego, nieskorumpowanego i przychylnego
obywatelom - podkreślił prezydent Lech Kaczyński po
powołaniu rządu Jarosława Kaczyńskiego. - Możecie na
mnie w ramach uprawnień konstytucji zawsze liczyć -
zadeklarował.
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