
LISTA KANDYDATÓW KONKURSU IDOL 2020 

 

Województwo dolnośląskie: 

1. Anna Karolak 

Kategoria: IDOL ŚRODOWISKA 

Opis: Tyflopedagog, instruktor orientacji przestrzennej osób niewidomych i słabowidzących, 

współpracuje z PZN Okręg Dolnośląski oraz Fundacją Szansa dla Niewidomych. 

Współzałożycielka grupy nieformalnej Okamgnienie, która realizowała działania na rzecz osób 

z uszkodzeniem wzroku i słuchu. Przez kilka lat pełniła różne funkcje w Towarzystwie Pomocy 

Głuchoniewidomym: od wolontariusza po pełnomocnika Dolnośląskiej Jednostki TPG. Praca z 

ludźmi to jej pasja i źródło niegasnącego uśmiechu. 

 

2. Katarzyna Pasławska 

Kategoria: IDOL ŚRODOWISKA 

Opis: W życiu zawodowym przeszła drogę od pomocy domowej oraz obsługi punktu ksero i 

sekretariatu, poprzez pracę przy polskich i międzynarodowych projektach skierowanych do 

młodzieży, po tworzenie i współprowadzenie prywatnej uczelni. Organizowała działania 

lokalne i społeczne. Koordynowała i rozliczała projekty aktywizacyjne w Polskim Związku 

Niewidomych. Z wykształcenia politolog i księgowa. Z zamiłowania zdobywca nowych celów 

życiowych i zawodowych. 

 

3. Marcin Pleśniak 

Kategoria: IDOL ŚRODOWISKA 

Opis: Jest    absolwentem prawa na Uniwersytecie wrocławskim, zbliża się również powoli do 

końca tworzenia swojej  dysertacji doktorskiej „Spółdzielnia socjalna jako podmiot 

gospodarczy”. Starał  się w czasie studiów z pewnymi sukcesami przecierać szlaki, poprawiania 

warunków studiowania na Uniwersytecie Wrocławskim. Prawo traktuję jako środek rozwoju i 

pomocy innym a nie czystego zysku. Bardzo lubi  (na miarę swoich możliwości), angażować się 

w działania na rzecz poprawy życia środowiska z dysfunkcją. 

 

4. Lubomir Prask 

Kategoria: IDOL ŚRODOWISKA 

Opis: Od ponad 20 lat  wykładowca , szkoleniowiec w Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy nr 13 dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących     nr 13 we Wrocławiu, trener 

WKS Śląsk Wrocław w  Blind Footbalu ,zeszłoroczny klubowy mistrz świata w tej dyscyplinie. 

Laureat plebiscytu Gazety Wrocławskiej na trenera roku 2019! 

 

5. Rafał Kondraciuk 

Kategoria: MEDIA 

Opis: Człowiek którego wszędzie pełno. Dziennikarz , prezenter radiowy , DJ, realizujący swoje 

pasje pokazując  że nie ma barier jeśli się czegoś bardzo chce. Obecnie tworzy zupełnie nowy 

projekt który mamy nadzieję zjednoczy środowisko osób z dysfunkcjami wzroku. 

 

6. Andrzej Tikhonov 

Kategoria: MEDIA 



Opis: Od 15 lat publikuje artykuły naukowe i popularnonaukowe w kilku językach, którymi 

włada, gości w studiach radiowych i telewizyjnych, prowadzi profile w sieciach 

społecznościowych  i YouTube kanał. W swej działalności publicystycznej kładzie nacisk na 

różne aspekty złożonego zjawiska niepełnosprawności oraz znaczenie rozwoju intelektualnego 

i fizycznego. Jest doktorantem, aktywistą, muzykiem, nauczycielem, tłumaczem, pół-

maratończykiem i osobą całkowicie niewidomą. 

 

7. Leszek Kopeć 

Kategoria: MEDIA 

Opis: Niewidomy  autor i wykonawca piosenek, dziennikarz radiowy, laureat wielu przeglądów 

i festiwali piosenki turystycznej ,  studenckiej oraz poezji śpiewanej. Współpracownik Radia 

Wrocław i Polskiego Radia Opole. Od 1989 roku prowadzi w Radiu Wrocław audycję "Muzyczna  

cyganeria” , która  poświęcona  jest  głównie piosence autorskiej, poetyckiej oraz turystycznej. 

Współtwórca "Piwnicy pod Sowami" , klub który  integruje  nie tylko środowisko niewidomych 

i niedowidzących! 

 

8. Politechnika Wrocławska - Laboratorium Tyfloinformatyczne w Centrum Wiedzy i 
Informacji Naukowo Technicznej Politechniki Wrocławskiej  
Kategoria: EDUKACJA  
Opis: Wzorcowe podejście uczelni wyższej do dostępności m.in.: Największe specjalistyczne 
laboratorium stworzone z myślą o aktywnych edukacyjnie i zawodowo osobach z 
niepełnosprawnościami. Tyflolab wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt, z którego mogą 
korzystać studenci. Z myślą o osobach z różnymi niepełnosprawnościami powstały ścieżki 
naprowadzające, pola uwagi, mapy dotykowe, tabliczki na drzwi z napisami (kontrastowymi, 
alfabetem brajla, kodem QR).Zainstalowano również znaczniki aplikacji TOTUPOINT. 
 

9. Uniwersytet Wrocławski 
Kategoria: EDUKACJA 
Opis: Uczelnia w ciągu ostatnich kilku lat stała się szkołą przyjazną i dostępną dla 
niewidomych studentów. Motto  uczelni skierowane do studentów z niepełnosprawnościami 
brzmi: "nie wyręczać, a dawać wsparcie". Zostały wypracowane uniwersalne standardy 
wspomagające kształcenie. W ostatnich latach zmianie uległa również infrastruktura uczelni. 
Większość instytutów dostosowała swoje budynki do potrzeb osób z niepełnosprawnością. 
Codzienną pomocą służą studentom niepełnosprawnym asystenci dydaktyczni. 
 

10. Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 13 dla Uczniów Niewidomych i 
Słabowidzących oraz z innymi niepełnosprawnościami im. Marii Grzegorzewskiej we 
Wrocławiu  
Kategoria: EDUKACJA  
Opis: Szkoła z pasją i  misją, dba o wysoką jakość edukacji, rewalidację i najwyższe standardy 
wychowawcze. Nadrzędnym celem placówki jest stworzenie równych szans osobom z 
dysfunkcją wzroku, dlatego traktuje uczniów indywidualnie i podmiotowo, starając się 
zapewnić im warunki niezbędne do optymalnego rozwoju.” 
 

11. Paweł Romańczuk twórca grupy Małe Instrumenty  

Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA 

Opis: Muzyk, kompozytor, jest  autorem muzyki do filmów i spektakli. Twórca grupy Małe 

Instrumenty. Prowadzi warsztaty,  wykłady i wystawy związane  z instrumentami i 

eksperymentami dźwiękowymi. Drzwi do jego niezwykłej pracowni są otwarte dla wszystkich. 

Ubiegłoroczny projekt “Art Impossible”, w którym uczestniczyły osoby głuche oraz niewidome 



okazał się sukcesem. Na rok 2020 zaplanował kolejny projekt dedykowany osobom 

niesłyszącym i niewidomym z komunikacją w sztuce za pomocą figur Chladniego. 

12. Pawilon Czterech Kopuł - Muzeum Narodowe  we Wrocławiu 
Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA  
Opis: Instytucja muzealna która robi ciekawe i niepowtarzalne  warsztaty i wykłady  dla osób 
niewidomych. Dodatkowo duża część zbiorów jest dostępna w postaci tyflografik. 
 

13. Muzeum Współczesne we  Wrocławiu  
Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA 
(zgłoszenie przez formularz internetowy) 
Opis: Galeria w swoich przestrzeniach wystawienniczych prezentuje sztukę współczesną, 
organizuje wernisaże, spotkania z artystami oraz liczne działania edukacyjne. Od zeszłego 
roku organizuje comiesięczne warsztaty skierowane do środowiska osób niewidomych. 
 

14. Centrum Kultury Zachód 
Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA 
Opis: Dom kultury dostępny i  otwarty dla osób niewidomych. 

 
 
Województwo kujawsko-pomorskie: 
 

1. Izabela Wasilewska 
Kategoria: IDOL ŚRODOWISKA 
Opis: Niewidoma działaczka społeczna, od ponad dwudziestu lat zaangażowana w pracę na 
rzecz osób z dysfunkcją wzroku. Autorka wielu prac naukowych i publikacji poświęconych 
tematyce środowiska osób niepełnosprawnych. Aktywnie przyczynia się do kształtowania 
pozytywnych postaw wobec ludzi niepełnosprawnych, dąży do  społecznego zwiększenia 
zakresu kompetencji i demarginalizacji osób niepełnosprawnych. Od listopada 2019 roku 
prezes okręgu kujawsko-pomorski PZN z siedzibą w Bydgoszczy. 
 

2. Jerzy Deja 
Kategoria: IDOL ŚRODOWISKA 
Opis: Tyflopedagog, działacz na rzecz osób niewidomych i niedowidzących. Pełnił funkcję 
dyrektora okręgu Polskiego Związku Niewidomych, przewodniczy Wojewódzkiej i Powiatowej 
Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych, jest też członkiem zarządu głównego Polskiego Związku 
Niewidomych. Za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych odznaczony złotym krzyżem 
Zasługi. Człowiek od lat niesamowicie zaangażowany w działania na rzecz środowiska osób 
niewidomych. 
 

3. Urząd Miasta Torunia, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej  
Kategoria: URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH  
Opis: Urząd stara się aby Toruń był miastem otwartym i przyjaznym osobom z 
niepełnosprawnościami, w tym osobom niewidomym i niedowidzącym. Od roku 2019 wdraża 
system informujący osoby niewidome w toruńskich urzędach oraz jednostkach kultury. 
 

4. Urząd Miasta Żnin 
Kategoria: URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH 
Opis: Urząd i jego pracownicy zwracają uwagę na potrzeby osób niepełnosprawnych, w tym 
niewidomych i niedowidzących. Przyczyniają się do poprawy warunków życia tych osób, 
zwracając jednocześnie uwagę na potrzeby drugiego człowieka a także angażują się w walkę z 
dyskryminacją. 



5. Niewidzialny Dom 
Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA 
Opis: To piąte tego typu miejsce na świecie, a drugie w Polsce. Głównym hasłem 
Niewidzialnego Domu jest „poczuj i zrozum”, ponieważ zwiedzanie odbywa się w całkowitych 
ciemnościach. Taka wizyta ma ogromny wymiar edukacyjny. Uświadamia ona, jakie 
przeciwności muszą na co dzień pokonać osoby niewidome, z jakimi trudnościami się 
zmierzyć.  
Pracownicy niewidzialnego domu to w 80% osoby niewidome, które pomagają zrozumieć 
osobom widzącym swoją sytuację. 
 

6. Pomorsko-Kujawski Klub Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i 
Słabowidzących „Łuczniczka 
Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA  
Opis: Członkowie Klubu to w 90% osoby z niepełnosprawnością wzroku – pozostali to 
członkowie honorowi i nadzwyczajni. Klub „Łuczniczka” prowadzi działalność w 
następujących sekcjach 
sportowych: szachy, warcaby 100 polowe, brydż, nordic walking, narciarstwo, kręgle, 
bowling, taniec sportowy, pływacka, lekka atletyka – biegi, strzelectwo, wioślarstwo, 
narciarstwo biegowe oraz showdown odmiany tenisa stołowego dla niewidomych. Dużą 
popularnością cieszą się wyjazdy turystyczno–krajoznawcze. 
 

7. Focus Mall 
Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA 
Opis: Za zaangażowanie w troskę o środowisko osób niepełnosprawnych, w tym 
niewidomych i niedowidzących, dostosowanie powierzchni galerii handlowej do potrzeb 
osób niewidomych, między innymi oznaczenie w brajlu toalet i wyjść ewakuacyjnych a także 
umieszczenie tablic tyflograficznych z planem galerii. 
 

8. Martel Mariusz Ziętara 
Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA 
Opis: Mariusz Ziętara od dwudziestu lat pomaga likwidować bariery komunikacyjne osobom z 
dysfunkcją wzroku,  dobierając, przygotowując, a potem ucząc ich posługiwania się 
niezbędnym  dla nich sprzętem elektronicznym. Prowadzi serwis i sklep ze  sprzętem 
komputerowym, ułatwiając osobom niewidomym życie codzienne, wyrównując szanse osób 
niepełnosprawnych i przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu. Na szczególną uwagę 
zasługuje też niesamowita cierpliwość i profesjonalizm pana Mariusza. 

 
9. Credit Agricole Oddział w Bydgoszczy przy ulicy Gdańskiej 

Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA  
Opis: Bank biorący pod uwagę specyficzne potrzeby klientów niewidomych i niedowidzących. 
Przystosowana strona internetowa ułatwia odczytywanie treści osobom słabowidzącym zaś 
klienci niewidomi mogą skorzystać z programów typu screen reader i obsługiwać system 
bankowy w wersji dźwiękowej. Szczególną uwagę zwraca życzliwość i profesjonalna pomoc 
pracowników w bydgoskiej filii banku. 
 

10. Ośródek czytelnictwa chorych i niepełnosprawnych w Toruniu  
Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA   
Opis: Placówka działa od lat zapewniając szeroką ofertę przystosowaną do potrzeb ludzi z 
niepełnosprawnościami, posiadająca w swoich zasobach dokumenty dźwiękowe, książki 
mówione na różnego rodzaju nośnikach elektronicznych. Przy ośrodku działa galeria 
twórczości niepełnosprawnych gdzie twórcy mogą pochwalić się swoimi umiejętnościami a 
odwiedzający podziwiać wykonane prace. 



Województwo lubelskie: 
 

1. Biuro Obsługi Mieszkańców w Lublinie  

Kategoria: URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH 

Opis: Od wielu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi w celu dostosowania 

przestrzeni i procesu obsługi mieszkańców Lublina do potrzeb mieszkańców z 

niepełnosprawnościami. Od 2018 roku na wyposażeniu BOMów w Lublinie znajdują się 

powiększalniki oraz urządzenia lektorskie, które umożliwiają osobom z dysfunkcjami wzroku 

dostęp do pełnej obsługi mieszkańca. Główne biuro obsługi Mieszkańców wyposażone jest w 

plan dotykowy, oznaczenia poziome oraz tabliczki z napisami w alfabecie brajla. 

2. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
Kategoria: EDUKACJA  
Opis: Zespół ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami- miejsce, w którym pracuje 
przeszkolony, empatyczny personel, który pomaga każdemu studentowi potrzebującemu 
wsparcia. Dzięki zespołowi Uniwersytet cały czas się rozwija i dostosowuje do potrzeb 
studentów z niepełnosprawnościami. Ścisła współpraca z organizacjami pozarządowymi 
sprawia, że podejmowane inicjatywy są odpowiednie i nowoczesne. Uniwersytet wyposażony 
jest w tabliczki z brajlem jak i plany dotykowe. 
 

3. Krematorium dla zwierząt Lwie Serce Iwaniccy 

Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA 

Opis: Krematorium dla zwierząt Lwie Serce Iwaniccy oferuje bezpłatną pomoc i wsparcie dla 

osób z niepełnosprawnością wzroku, które chcą pożegnać psa przewodnika. Usługi kremacji 

indywidualnej i standardowej są możliwością potraktowania zwierzęcia z szacunkiem i 

godnością na jaką zasługuje w myśli idei stworzonej przez założycieli rodziny „Z szacunkiem do 

końca”. Naszą misją jest służba ludziom i zwierzętom-dlatego wierzymy, że nasze działania 

wyrównują szanse i wspierają środowisko osób niewidomych. 

 

Województwo lubuskie: 

1. Dariusz Kuciński 
Kategoria: IDOL ŚRODOWISKA 

Opis: Dariusz Kuciński – niewidomy, który angażuje się w działania na rzecz społeczności 

lokalnej. Dzięki doskonałej orientacji przestrzennej często pomaga innym osobom 

niewidomym w samodzielnym poruszaniu się. Dusza towarzystwa, zawsze uśmiechnięty i 

życzliwy dla drugiego człowieka. 

 

2. Anita Nowicka 

Kategoria: IDOL ŚRODOWISKA 

Opis: Młoda, energiczna, kobieta, która nie widzi od urodzenia.  Na co dzień szczęśliwa żona i 

mama czteroletniego synka. Zawodowo spełnia się w roli masażystki. Jest kreatywna i otwarta. 

Angażuje się i wspiera działania Fundacji. Potrafi zjednać sobie ludzi. Dla bliskich i przyjaciół 

ma serce na dłoni. Do wyzwań dnia codziennego podchodzi z dystansem i uśmiechem. Często 

mówi o sobie, że po prostu nie widzi problemu. 

 

3. Radio Plus 

Kategoria: MEDIA 



Opis: Chętnie przekazuje słuchaczom informację dotyczące inicjatyw lokalnych skierowanych 

do osób z dysfunkcją narządu wzroku. 

 

4. Radio Zachód 

Kategoria: MEDIA 

Opis: Pozwala dotrzeć do szerokiego grona odbiorców z informacjami o wydarzeniach 

organizowanych przez Fundację. Dziennikarze radia biorą w wydarzeniach czynny udział 

tworząc z  nich ciekawe relacje. 

 

5. Radio Eska 

Kategoria: MEDIA 

Opis: Obejmuje patronatem medialnym wydarzenia organizowane przez Fundację. 

 

6. Dział Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Zielonej Górze 

Kategoria: URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH 

Opis: Prężnie działający dział, którego pracownicy chętnie pomagają osobom 

niepełnosprawnym w szybkim i optymalnym załatwianiu spraw beneficjentów. Życzliwi, 

uśmiechnięci, zawsze służący radą. Nieraz pomagali podopiecznym oraz pracownikom  

Fundacji SZANSA, gdy tylko zaistniała taka potrzeba. Sam Ośrodek udostępnił ze swoich 

zasobów salę, na której mogły się odbyć zajęcia dla osób niewidomych i słabowidzących. 

 

7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zielonej Górze  

Kategoria: URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH 

Opis: Z zaangażowaniem wspierają osoby niepełnosprawne, w tym osoby z dysfunkcją narządu 

wzroku. Z chęcią udzielają informacji o formach świadczonej pomocy, projektach oraz 

możliwościach dofinansowań, z których można skorzystać. Osoby pracujące w Centrum są 

bardzo pomocne i zaangażowane w swoją pracę. 

8. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze  
Kategoria: URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH  
Opis: Pracownicy zielonogórskiego oddziału ZUS z zaangażowaniem wspierają osoby z 
niepełnosprawnościami. Udzielają kompleksowej informacji dotyczącej różnych form 
pomocy. Z ogromną cierpliwością wyjaśniają wszystkie niejasności. Do obsługi osób 
niewidomych i słabowidzących podchodzą bardzo profesjonalnie. 
 

9. Narodowy Fundusz Zdrowia w Zielonej Górze  

Kategoria: URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH 

Opis: Zielonogórski odział jest instytucją, która bardzo dobrze rozumie potrzeby osób 

niepełnosprawnych. Pracownicy zostali przeszkoleni z obsługi osób z niepełnosprawnością i z 

powodzeniem stosują zdobytą wiedzę w praktyce. W kontakcie z beneficjentem wykazują się 

ogromną cierpliwością i zrozumieniem. Udzielają wszelkich wyjaśnień dotyczących pomocy 

optycznych oraz białych lasek dla osób niewidomych i słabowidzących. 

 

10. Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda 

Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA 

Opis: Placówka kultury, która zrzesza w swych murach melomanów z różnych kręgów. W 

repertuarze orkiestry znajdują się dzieła oratoryjne, symfoniczne jak również kompozycje o 

charakterze popularnym. Obok koncertów symfonicznych Filharmonia prowadzi szeroką 



działalność popularyzującą muzykę w środowisku dzieci przedszkolnych, szkolnych i młodzieży 

oraz organizuje koncerty kameralne, których wykonawcami są często muzycy zielonogórscy. 

 

 

11. Lubuski Teatr 

Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA 

Opis: Miejsce kultury, z którego chętnie korzystają osoby niewidome i niedowidzące. Szeroki 

wachlarz repertuaru sprawia, że każdy jest w stanie odnaleźć coś dla siebie. Podopieczni 

Fundacji SZANSA niejednokrotnie mogli być odbiorcami tej sztuki. Osoby z 

niepełnosprawnością mogą liczyć na pomoc obsługi teatru która z chęcią zawsze służy pomocą. 

 

 

12. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Lubuski Oddział Rejonowy w Zielonej Górze  

Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA 

Opis: Udzielają  wszechstronnej pomocy i wsparcia psychologicznego osobom chorym na 

cukrzycę. Wśród nich bardzo często są ci, którzy na skutek choroby tracą lub też utraciły wzrok. 

Uczą jak żyć z cukrzycą, edukują, prowadzą szkolenia, uczą początkujących pomiarów cukru, 

robienia sobie zastrzyków. 

 

13. Mediateka Zielonogórska- Dział w Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. 

Norwida w Zielonej Górze 

Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA  

Opis: Dział w Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze. 

Świetnie zorganizowana biblioteka multimedialna, która udostępnia zasoby z zakresu: muzyki, 

filmu, audiobook'ów, e-book'ów, gier, komiksów, gier planszowych, prasy specjalistycznej. 

Funkcjonuje tu strefa spotkań, na którą składają się projekcje filmowe dla szkół i grup 

zorganizowanych, warsztaty, spotkania autorskie, konwersacje językowe i wiele innych imprez 

kulturalnych. 

 

14. Muzeum Ziemi Lubuskiej 

Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA 

Opis: Instytucja, która dąży do stwarzania sprzyjających warunków uczestnictwa w kulturze i 

dostępu do edukacji odbiorcom niezależnie od wieku, przekonań, wykształcenia, stopnia 

niepełnosprawności czy pochodzenia. Liczne wystawy i przedsięwzięcia cieszą się 

popularnością wśród mieszkańców. Placówka kładzie nacisk na to, by osoby z 

niepełnosprawnością mogły aktywnie zwiedzać muzeum. Wybrane ekspozycje są dostępne dla 

osób niewidzących lub słabowidzących, dzięki zastosowaniu audiodeskrypcji. 

 

Województwo łódzkie: 

1. Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej 

Kategoria: MEDIA 

Opis: Studencka niekomercyjna rozgłośnia radiowa nadająca na terenie Łodzi i okolic. Poza 

doskonałą muzyką Radio Żak nadaje również fantastyczne reportaże i zaprasza świetnych gości 

do swoich programów. 

 

2. Regionalne Centrum Wolontariatu "Centerko" 



Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA 

Opis: Regionalne Centrum Wolontariatu "Centerko" powstało w 2008 r. przy Stowarzyszeniu 

"Pomost" jako forma terapii i rehabilitacji osób wykluczonych społecznie. Staramy się włączać 

w wolontariat każdą osobę, która ma do tego chęci. Wśród naszych wolontariuszy są również 

osoby z uszkodzeniem wzroku, które dzięki wsparciu i szkoleniom działają na rzecz organizacji. 

Realizowaliśmy również praktyki dla os. niewidomych oraz opracowaliśmy podręcznik dla 

koordynatorów wolontariatu oraz potencjalnych pracodawców. 

 

Województwo małopolskie: 

1. Barbara Wysoczańska-Grochal 

Kategoria: IDOL ŚRODOWISKA  

Opis: Basia na co dzień jest Project Managerem w Centrum Kongresowym ICE Kraków, 

prywatnie zaś performerką i choreografką. W ubiegłym roku przygotowała własne 

przedsięwzięcie artystyczne pod szyldem „Akcja Ważka”: spektakl site-specific 70. 

nowohuckich wspomnień stworzony wraz oraz z myślą o osobach z niepełnosprawnością 

wzroku. 

 

2. Dominika Feiglewicz 

Kategoria: IDOL ŚRODOWISKA 

Opis: Absolwentka aktorstwa dramatycznego na Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława 

Wyspiańskiego w Krakowie. Swoją pracę magisterską napisała na temat sztuki jako terapii 

indywidualnej, co dało jej impuls do działań w teatrze z osobami wykluczonymi. Działa jako 

niezależna aktorka, włączająca się w te projekty i spektakle, które pozwalają jej na rozwój 

warsztatu i bycie lepszym człowiekiem. 

 

3. Lucyna Zaleska 

Kategoria: IDOL ŚRODOWISKA 

Opis: W Krakowie, Pani Lucyny właściwie nie trzeba przedstawiać: to człowiek-legenda, 

niezwykle przysłużona środowisku osób niewidomych i słabowidzących. Od lat pracuje w 

SOSW w Krakowie jako nauczyciel orientacji przestrzennej, ALE! Kto zna Panią Lucynę, ten wie, 

że jest wszędzie tam, gdzie jest potrzebna, a jej działania wybiegają daleko poza obowiązki 

służbowe. Empatyczna, energiczna i pełna wrażliwości i ciepła osoba. 

4. Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie  
Kategoria: EDUKACJA  
Opis: Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie systematycznie zwiększa swoją 
dostępność dla osób z niepełnosprawnością zarówno pod kątem architektonicznym jak 
cyfrowym. WSEI cechuje świadomość potrzeb osób już studiujących, ale też przyszłych 
studentów, co świadczy o perspektywicznym myśleniu o tym, jak być uczelnią dostępną dla 
osób o szczególnych potrzebach. 
 

5. Teatr Narodowy im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 

Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA 

Opis: Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie jest instytucją otwartą na różnorodność potrzeb 

odbiorców. Szczególną uwagę kierujemy w stronę osób z niepełnosprawnościami. W miarę 

możliwości podejmujemy działania zwiększające dostępność spektakli (audiodeskrypcja, 



makiety dotykowe, tłumaczenia PJM), a także spotkań, warsztatów, jak również budynków 

należących do Teatru. 

 

6. Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie 

Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA 

Opis: Muzeum Etnograficzne w Krakowie chce być dostępne dla każdego. Ponieważ nasi goście 

mają różne potrzeby, pracujemy nad tym, by każdy czuł się u nas dobrze i jak najpełniej 

korzystał z naszej oferty. Istnieje również możliwość zwiedzania z przewodnikiem, 

poszerzonego o audiodeskrypcję wybranych obiektów i możliwość poznania ich za pomocą 

dotyku. W ramach oferty dla grup zorganizowanych dostosowujemy wskazany warsztat 

edukacyjny do potrzeb grupy, w której znajdują się osoby słabowidzące i niewidome. 

 

7. Muzeum Okręgowe w Tarnowie 

Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA 

Opis: Muzeum posiada przeszkoloną kadrę, liczne eksponaty dotykowe oraz nagrania 

audiodeskrypcyjne. Rozbudowana oferta edukacyjna oraz wrażliwość i aktywność 

Koordynatora dostępności i reszty zaangażowanego zespołu, z pewnością zasługują na 

wyróżnienie. 

 

8. WOMAI- World of My All Inspirations 

Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA 

Opis: WOMAI oznacza "World of My All Inspirations". To niezwykłe miejsce na mapie Krakowa, 

które przeciwstawia dwa światy: strefę "W stronę ciemności" oraz Strefę "Pokój ciszy i 

dźwięku". W strefie ciemności przewodnikami odwiedzających są osoby niewidome. To 

miejsce, które edukuje, pozwala badać, doświadczać, odkrywać i przy tym po prostu dobrze 

się bawić. 

 

9. Krakowskie Biuro Festiwalowe 

Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA 

Opis: Krakowskie Biuro Festiwalowe jest instytucją otwartą dla wszystkich grup odbiorców. Do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami staramy się dostosowywać przestrzenie zarządzanych 

przez nas budynków oraz organizowane przez nas wydarzenia, jak choćby Festiwal Muzyki 

Filmowej, podczas którego uczestnicy mogli korzystać niejednokrotnie z pokazów z 

audiodeskrypcją. Pod szyldem KBF pojawiła się także ważna inicjatywa - strona na Facebooku 

pt. "Kraków dla wszystkich". 

 

Województwo mazowieckie: 

1. Dominika Putyra 

Kategoria: IDOL ŚRODOWISKA 

Opis: Dominika energią może obdzielić kilka osób. Najlepiej czuje się w ruchu, w podróży. 

Pochodzi z Bielska-Białej. Po studiach na wrocławskiej Akademii Muzycznej przeniosła się do 

Warszawy, by jako muzykoterapeuta pracować w klinice „Budzik”. Jest jedną z koordynatorek 

stołecznego foodsharingu. Żegluje po morzu, trenuje łyżwiarstwo, podróżuje, w ubiegłym roku 

w Indiach uczyła się tybetańskiego. Kilka miesięcy temu rozpoczęła profesjonalne treningi 

kolarskie, by wystartować na paraolimpiadzie. 

 

 



2. Piotr Goniewicz 

Kategoria: IDOL ŚRODOWISKA 

Opis: Niewidomy muzyk i żeglarz. Członek zarządu Fundacji Niewidomych Żeglarzy „Ślepa 

Kura”, współtwórca Festiwalu Bieszczady pod Żaglem w Polańczyku. Jego pasją jest praca z 

psami oraz pociągi (potrafi wysłyszeć model lokomotywy!). Aktywnie działa na rzecz 

żeglarstwa O.N. z Fundacją Empatia. Zwiedził spory kawałek świata i zna 6 języków m.in. 

łemkowski i holenderski. Jego    motto: Pies przewodnik ma być przede wszystkim przyjacielem 

- później przewodnikiem. 

 

3. Anna Gębka 

Kategoria: IDOL ŚRODOWISKA 

Opis: Od 20 lat nie widzi. Z wykształcenia radca prawny, udziela społecznie porad. 

Współtworzyła WTZ w Siedlcach. Szkoli wolontariuszy jak pomagać niewidomym. Była 

członkiem rady osób niepełnosprawnych. Prezes koła PZN w Siedlcach 4 kadencję. Empatyczna 

i zaangażowana w działalność Koła.  Razem z zarządem organizuje corocznie 3 imprezy 

turystyczno-integracyjne dla członków PZN i ich rodzin i wycieczki turystyczno-krajoznawcze. 

Wspiera stale swoich członków. Ma pod opieką 3 powiaty. 

 

4. Anna Bocheńska 

Kategoria: IDOL ŚRODOWISKA 

Opis: Prezes Fundacji pomocy rodzinie „Człowiek w potrzebie”. Otworzyła DIFFERENT - 

restaurację w ciemności, obsługiwaną przez niewidomych kelnerów, z której całość zysków 

będzie przeznaczana na cele charytatywne. Dała pracę 22 osobom, w tym 17 z 

niepełnosprawnościami. Planuje otwarcie kolejnych 3 restauracji i potrojenie efektów 

społecznych! W czasie korona-kryzysu, uruchomiła akcję #PosiłkiKryzysowe i z zespołem 

DIFFERENT produkuje obiady dla warszawiaków, w najcięższej sytuacji materialnej. 

 

5. Mikołaj Jabłoński 

Kategoria: IDOL ŚRODOWISKA 

Opis: Jako osoba słabowidząca od wielu lat działa na rzecz aktywizowania osób z 

niepełnosprawnościami w sferze społeczno-kulturalnej. Pomysłodawca festiwalu talentów dla 

dzieci i młodzieży słabowidzących i niewidomych O.K.U.L.A.R oraz w przeszłości przedstawiciel 

szkół specjalnych w Młodzieżowej Radzie m.st. W-wy. Na przestrzeni lat podejmował różnego 

rodzaju działania teatralne i sportowe. Obecnie student filologii włoskiej. Od 2016r prowadzi 

blog „Słabowidzący- dobrze myślący" i kanał na YouTube. 

 

6. Adrian Węsierski 

Kategoria: IDOL ŚRODOWISKA 

Opis: Człowiek otwarty na osoby niewidome, walczący o ich prawa. Sam uważa że osoby 

niewidome nie powinny siedzieć w domach. Chociaż młody ale już z bagażem doświadczeń. 

 

7. Blog „Słabowidzący- dobrze myślący”, jak również kanał YouTube „SłaboWIDZĄCY” 

Kategoria: MEDIA 

Opis: Blog „Słabowidzący- dobrze myślący”, jak również kanał YouTube „SłaboWIDZĄCY”. 

Dzielenie się swoimi doświadczeniami oraz obserwacjami z punktu widzenia osoby z 10% 

wzroku. Edukuje, bawi i skłania do refleksji. 

 

8. Marzena Rogalska 



Kategoria: MEDIA 

Opis: W „Pytaniu na śniadanie EXTRA” rozmawiała o siostrach, które niewidomym dzieciom 

stwarzają świat od nowa… „Zamknij oczy otwórz zmysły“ - poczuj. Profesjonalna, dynamiczna. 

Prowadziła Program "Gotowi do gotowania", krótki rozrywkowy magazyn kulinarny. Służył  

szybkiemu zaprezentowaniu ciekawych przepisów, które widzowie mogą później znaleźć na 

stronie internetowej. Kamera skakała od jednego stanowiska do drugiego, a Pani Marzena cały 

czas mówiła co się dzieje na bieżąco i co robią uczestnicy. 

 

9. Wojciech Reszczyński 

Kategoria: MEDIA 

Opis: Dziennikarz  telewizyjny i radiowy. W Polskim Radiu Program 3 , komentator, autor 

audycji publicystycznych „Trójka na Poważnie”, „Liberum Veto” .  Ze swoimi gośćmi rozmawia 

zazwyczaj o tematyce historycznej, politycznej i kulturalnej. 

 

10. Elżbieta Korczyńska 

Kategoria: MEDIA 

Opis: Cykliczna audycja Elżbiety Korczyńskiej, poświęcona problematyce niepełnosprawności i 

nie tylko. M.in. kultura i sztuka  dla niewidomych i słabowidzących.  

Audycji z cyklu „Na wyciągnięcie ręki” można słuchać w każdy pon. w popołudniowym 

„Zapraszamy do Trójki”. W cyklu „Na wyciągnięcie ręki” promuje pozytywne postawy 

dotyczące integracji niepełnosprawnych w naszym społeczeństwie. Jej bohaterowie to ludzie, 

którzy pomimo trudności, jakie zgotował im los, nie poddają się i wychodzą im naprzeciw. 

 

11. Kamil Rutkowski i Michał Janczura - Radio TOK  FM 

Kategoria: MEDIA 

Opis: Zapewnienie kibicom niedowidzącym możliwość jeszcze pełniejszego uczestniczenia w 

widowiskach sportowych, Legia Warszawa zaoferowała im dostęp do specjalnego komentarza 

meczowego opisującego wydarzenia na boisku – tzw. audio deskrypcji. Dzięki tego typu 

usłudze fani, którzy mają problemy ze wzrokiem, mogą chociaż oczyma wyobraźni "zobaczyć" 

to co dzieje się na murawie. Taki komentarz jest bardzo specyficzny i różni się mocno od tego, 

który możemy usłyszeć na co dzień w telewizji i radio. 

 

12. Mateusz Borek 

Kategoria: MEDIA 

Opis: Dziennikarz i komentator sportowy. Obrazuje swoimi komentarzami sytuacje na 

boisku/ringu. Ma dobre relacje ze sportowcami. Prowadzi knał sportowy na Youtube. W 

jednym z wywiadów powiedział: ,,Dziennikarstwo to pasja. Zabawa. Zajmuje dużo czasu. Nie 

można przygotować się do jednego meczu. To jest praca na cały rok, każdy dzień zaczynasz i 

kończysz na czytaniu, dzwonieniu, rozmawianiu o piłce. To jest pasja, trzeba żyć piłką 24 

godziny na dobę, inaczej nie da się przygotować do komentowania”.  

 

13. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach 

Kategoria: URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH 

Opis: PCPR w Kozienicach: wspierają Koło terenowe Polski Związek Niewidomych w 

Kozienicach,  na bieżąco informują o projektach i możliwościach dofinansowania. Oferują 

pomoc przy wypełnianiu wniosków i dokumentów członkom koła, indywidualne podejście. 

 

14. Urząd Dzielnicy Wilanów 



Kategoria: URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH 

Opis: Placówka jest wyposażona w plany tyflograficzne, co ułatwia rozeznanie się osób 

niewidomych w budynku. Pracownicy bardzo przychylnie nastawieni do interesantów.  Strona 

internetowa Urzędu z również dostosowana dla osób niewidomych i słabowidzących. 

 

15. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach 

Kategoria: URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH 

Opis: Współpracuje z kołem Polskiego Związku Niewidomych w Siedlcach.  Na bieżąco 

informuje o projektach,  z których mogą skorzystać. Na stronie internetowej są udostępnione 

wszystkie programy i druki do pobrania.  Chcą przystąpić do realizacji projektu ,,Asystent osoby 

niepełnosprawnej ". 

16. Agnieszka Górniak  - Ekspert ds. wsparcia i współpracy z NGO od 2017 r. 
Kategoria: URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH  
Opis: Dwudziestoletni staż pracy w PFRON, sześcioletnie doświadczenie na stanowisku 
Kierownika Działu Realizacji Pomocy Publicznej w Oddziale Mazowieckim PFRON. Głównym 
zadaniem jest obsługa projektów składanych do PFRON, dotyczących zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Przekazuje profesjonalnie 
swoją wiedzę z zakresu zasad dotyczących realizacji programów i zadań PFRON, instrukcji 
oraz procedur dotyczących działania Funduszu przedstawicielom organizacji pozarządowych. 
 

17. Elżbieta Bogucka - od trzech lat jest wicedyrektorem Mazowieckiego Ośrodka Polityki 
Społecznej i jest pełnomocnikiem marszałka województwa do spraw polityki senioralnej 
Kategoria: URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH  
Opis: Urodzona na Dolnym Śląsku. Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego.  Nauczycielka, 
wicedyrektorka szkoły. Następnie urzędnik państwowy – wicedyrektor gabinetu wojewody 
dolnośląskiego, w latach 2002-2005 doradca ministra oświaty. Od kilkunastu lat specjalizuje 
się w zagadnieniach polityki społecznej. W PKN Orlen zajmowała się problemami  społecznej 
odpowiedzialności biznesu oraz zagadnieniami dobroczynności. 
Od 2007 r była dyrektorem  mazowieckiego oddziału Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych.  
 

18. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

Kategoria: EDUKACJA 

Opis: Siedlecka Uczelnia jako pierwsza w Polsce wprowadziła integracyjny system kształcenia 

na poziomie wyższym. Działa w nim Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. celem działań Centrum jest umożliwienie osobie z niepełnosprawnością 

funkcjonowania w roli studenta na równych prawach. 

-ASYSTENT OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

-Indywidualna organizacja studiów 

-Akademicka Biblioteka Cyfrowa: serwis udostępniający os. z niepełnospr. wzroku materiały 

dydaktyczne -Tyfloinformatyka. 

 

19. Michał Jalinnik 

Kategoria: EDUKACJA 

Opis: Absolwent Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie na wydziale 

Zarządzania, wieloletni współpracownik Fundacji Szansa dla Niewidomych. Posiada bogate 

doświadczenie w pracy z osobami niewidomymi i słabowidzącymi. Realizator szkoleń z obsługi 

komputera, oprogramowania specjalistycznego oraz smartfonów z systemami Android i IOS, 



między innymi w projektach PFRON, MOPR, MOPS realizowanych przez Fundację oraz w takich 

programach jak: Aktywny Samorząd. Audytor dostępności stron internetowych. 

 

20. Elżbieta Neroj Radca Generalny w Departamencie Wychowania i Kształcenia 
Integracyjnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Kategoria: EDUKACJA  
Opis: Przedstawiciel MEN w Europejskiej Agencji ds. Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych i 
Edukacji Włączającej i koordynatorka prac nad podnoszeniem jakości edukacji włączającej. 
Uważa, że dobrze zorganizowana edukacja włączająca przynosi rzeczywiste efekty w postaci 
osiągnięć i funkcjonowania społecznego wszystkich uczniów. Pomaga w przygotowaniu 
młodych do bycia samodzielnymi, kształtowaniu ich postaw, poczucia własnej wartości, 
godności oraz akceptacji innych ludzi. 
 

21. Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice 

Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA 

Opis: Zakupili czytaki do wypożyczenia i nagrywają książki, raz w miesiącu wyświetlają film z 

audiodeskrypcją. Na potrzeby Koła pomagają robić kartki okolicznościowe, udostępniają 

bezpłatnie salę. Mediateka zapewnia bezpłatny dostęp do Internetu i WI-FI (komputery, 

laptopy, tablety, czytniki e-booków), najlepsze profesjonalne kursy językowe i specjalistyczne. 

 

22. Oddział Rejonowy PCK w Kozienicach 

Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA 

Opis: Oddział Rejonowy PCK w Kozienicach INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA 

mazowieckie Punkt PCK w Kozienicach Radomska 36: wspierają członków Koła terenowego 

PZN Kozienice, organizują wspólne spotkania z nimi, pomagają przy pisaniu projektów, pomoc 

wypełniania dokumentów. Udostępniają bezpłatnie Internetu. 

 

23. Bolt- Bolt Bez Barier  
Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA 

Opis: Bolt Bez Barier – komfortowe przejazdy dla osób z niepełnosprawnością. Misją firmy jest 

zapewnienie szybkich, bezpiecznych i niedrogich przejazdów wszystkim pasażerom, bez 

wyjątku. Dlatego firma uruchomiła nową kategorię przejazdów w aplikacji Bolt. Bez Barier to 

usługa stworzona z myślą o osobach m.in: niewidomych, podróżujących z psem 

przewodnikiem. Wszyscy kierowcy przeszli specjalistyczne szkolenie pod okiem ekspertów 

Fundacji Integracja. 

 

24. Teatr Roma 

Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA 

Opis: Dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Specjalnie dla osób  z dysfunkcją 

wzroku teatr przygotował audiodeskrypcję do spektaklu “AIDA“. Podczas spektakl „Mamma 

Mia!” wystawionego 24.09 zostały wyznaczone miejsca dla osób, które korzystały z systemu 

audiodeskrypcji. W przypadku spektaklu z audiodeskrypcją dla osób z dysfunkcją wzroku oraz 

dla opiekuna przysługuje rabat. 

 

25. Teatr Syrena 

Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA 

Opis: Teatr Syrena stopniowo dostosowuje swój repertuar dla potrzeb osób niewidomych. 

Zapraszają na spektakle "Czarownice z Eastwick", "Rodzina Addamsów", "Nasze żony" z 



audiodeskrypcją i napisami oraz na musical "next to normal" z audiodeskrypcją. Aby skorzystać 

z audiodeskrypcji należy zgłosić taką potrzebę wcześniej mailowo lub telefonicznie. Na stronie 

internetowej teatru jest opisane jak wygląda wejście do teatru, poziom zero, oraz widownia. 

 

Województwo opolskie: 

1. Piotr Pańków 

Kategoria: IDOL ŚRODOWISKA 

Opis: Niezawodny wolontariusz fundacji naKole, pasjonat rowerowych wyjazdów. Pomaga 

opolskim niewidomym w każdej aktywności fizycznej i sprawach codziennych. Pilot 

tandemowy zawsze mający czas na jazdę. Nakręcony optymista dla którego nigdy nie ma 

problemu. W tym roku po pilotuje tandem z Opola do Santiago De Compostela. 

 

2. Adam Wala 

Kategoria: IDOL ŚRODOWISKA 

Opis: Wieloletni niewidomy działacz społeczny na rzecz osób niepełnosprawnych, wielokrotnie  

nagrodzony za swoje działania i zasługi na rzecz środowiska, m.in. w konkursie Człowiek bez 

barier. Prowadzi organizację Trion (Turystyka, Rehabilitacja, Integracja Osób 

Niepełnosprawnych), działającą przy PTTK Gliwice. W 2019r. ww. organizacja otrzymała 

najwyższe wyróżnienia Urzędu Miasta Knurów - Laur Knurowa, za szeroką działalność na rzecz 

osób z niepełnosprawnościami. 

 

3. Alicja Stelmaszczyk 

Kategoria: IDOL ŚRODOWISKA 

Opis: Niezwykle aktywna osoba, która może stanowić wzór dla innych niepełnosprawnych, 

zawsze chętna do działania zarówno w inicjatywach sportowych, kulturalnych, jak i 

społecznych. W 2019r. zainicjowała działalność fundacji naKole, której jednym z głównych 

celów jest organizacja wypraw tandemowych. Zdobyła liczne nagrody i wyróżnienia w wielu 

zawodach sportowych, a w 2019r. otrzymała tytuł Społecznika Roku w konkursie im. Jana Całki, 

organizowanego przez Urząd Miasta Opole. 

 

4. Nowa Trybuna Opolska 

Kategoria: MEDIA 

Opis: Jedna z największych lokalnych gazet w województwie opolskim, na łamach której na 

bieżąco odnaleźć można informacje odnośnie najważniejszych wydarzeń, w tym dotyczących 

środowiska osób niepełnosprawnych. NTO informuje, ale również chętnie relacjonuje przebieg 

wszelkich projektów, eventów, konferencji organizowanych przez organizacje pozarządowe. 

 

5. Radio Park FM 

Kategoria: MEDIA 

Opis: Lokalna stacja radiowa, związana głównie z Kędzierzynem-Koźlem i okolicami, 

sukcesywnie zwiększająca swój zasięg, od 2019r. nadaje również z Opola. Program rozgłośni 

skierowany jest do szerokiego grona odbiorców, w tym do osób niepełnosprawnych, które 

szukają dostępu do aktualnych informacji ich dotyczących. Dzięki tej stacji mieszkańcy 

województwa opolskiego oraz organizacje pozarządowe mają okazję przekazywania i dzielenia 

się informacjami, m.in. dot. osób z niepełnosprawnością, ich bliskich. 

 



6. Monitor Trzeciego Sektora- Kwartalnik organizacji pozarządowych Opola oraz ludzi 

aktywnych i wrażliwych 

Kategoria: MEDIA 

Opis: Jak nazwa wskazuje na łamach kwartalnika odnaleźć można wywiady z interesującymi 

ludźmi oraz rzetelne relacje z wydarzeń dotyczących działalności opolskich organizacji 

pozarządowych. 

 

7. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu 

Kategoria: URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH 

Opis: Lokalny oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, otwarty na potrzeby petentów, w tym 

osób z niepełnosprawnościami. Urzędnicy jednostki chętnie uczestniczą w szkoleniach 

podnoszących kwalifikacje, a dotyczących obsługi osób niepełnosprawnych.  W razie potrzeby 

dzielą się swoją wiedzą i wsparciem podczas organizowanych przez ZUS w Opolu spotkań, 

warsztatów dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów, pracowników organizacji 

pozarządowych itd. 

 

8. Biuro Partnerstwa i Dialogu Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Opolskiego 

Kategoria: URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH 

Opis: Jednostka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, która w nieoceniony 

sposób wspiera funkcjonowanie m.in. organizacji pozarządowych z terenu województwa 

opolskiego, tworząc pomost pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, a trzecim sektorem 

województwa. Biuro wspiera organizację projektów i grantów, organizuje szkolenia 

podnoszące kwalifikacje, jak również realizuje rankingi wyróżniające najlepsze organizacje 

pozarządowe i osoby działające na ich rzecz. 

 

9. Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola 

Kategoria: URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH 

Opis: Wydział Urzędu Miasta Opola, zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi, 

radami dzielnic Miasta Opola, a także wszystkimi mieszkańcami, którzy działają na rzecz 

rozwoju demokracji lokalnej oraz integracji społecznej;  zapewnia niezwykle pomocną i prężną 

współpracę pomiędzy Urzędem Miasta, a opolskim trzecim sektorem. 

 

10. Szkoła Podstawowa nr 13 w Opolu 

Kategoria: EDUKACJA 

Opis: Placówka zawsze otwarta na wszelkie propozycje dedykowane zarówno uczniom, jak i 

kadrze pedagogicznej, a wpływające na rozwój, podnoszenie wiedzy i kwalifikacji dotyczących 

możliwości i potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

 

11. Szkoła Podstawowa nr 20 w Opolu 

Kategoria: EDUKACJA 

Opis: Placówka wyróżniająca się ogromnym zaangażowaniem grona pedagogicznego w 

zakresie optymalnej pomocy uczniom z niepełnosprawnościami; szkoła aktywnie poszukuje 

możliwości dostosowania przestrzeni i rozwiązań ułatwiających naukę swoim podopiecznym. 

 

12. Przedszkole nr 6 w Nysie 

Kategoria: EDUKACJA 



Opis: Przyjazne dla dzieci miejsce, w którym każdy przedszkolak czuje się dobrze; placówka 

podejmuje różnorodne inicjatywy związane z podnoszeniem kwalifikacji grona 

pedagogicznego, jak i uatrakcyjnieniem zajęć dydaktycznych dla dzieci. Od najmłodszych grup 

dzieci są zaznajamiane z tematem niepełnosprawności, pokonywania barier, kształtowaniem 

empatii itp. 

 

13. Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu 

Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA 

Opis: Dokłada wszelkich starań, aby udostępnić zasoby biblioteki również dla czytelników z 

niepełnosprawnościami, w tym osób niewidomych i niedowidzących; zwraca uwagę na 

przystosowanie swoich obiektów dla osób niepełnosprawnych, organizuje szereg warsztatów, 

wydarzeń, w których uwzględnianie są zainteresowania, potrzeby, możliwości 

niepełnosprawnego odbiorcy. 

 

14. Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu 

Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA 

Opis: Instytucja otwarta na potrzeby kulturalne m.in. osób niepełnosprawnych; w miarę 

możliwości wspiera organizacja pozarządowe, bądź bezpośrednio osoby z 

niepełnosprawnościami udzielając rabatów, ulg np. przy zakupie biletów na spektakle. Uwagę 

zwraca życzliwość i profesjonalna pomoc osobom z niepełnosprawnościami podczas 

każdorazowej wizyty w opolskim teatrze. 

 

15. Firma Greg Wodzirej z Opola 

Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA 

Opis: To przykład opolskiej firmy, która chce pomagać i uczestniczyć w inicjatywach 

społecznych. Organizacje pozarządowe, osoby, które podejmują ciekawe działania na rzecz 

innych  z pewnością mogą liczyć na pomoc i wsparcie przedstawicieli tej właśnie firmy. 

 

Województwo podkarpackie: 

1. Teresa Biało i NEFI 

Kategoria: IDOL ŚRODOWISKA 

Opis: Teresa to słabowidząca i poruszająca się na wózku członkini powiatowego koła Polskiego 

Związku Niewidomych w Tarnobrzegu, osoba wielu pasji i zainteresowań. Nefi to jej 

czworonożny przyjaciel, który pomaga jej przełamać bariery dnia codziennego. Teresa pomimo 

niepełnosprawności wzroku oraz ruchu nie poddaje się. Udziela się społecznie jako członkini 

Miejskiej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, do zadań których należy doradztwo 

Prezydentowi Miasta. 

 

2. Marcin Kaczmarzyk 

Kategoria: IDOL ŚRODOWISKA 

Opis: Ur.1986- Rzeszów 

2007 nieszczęśliwy wypadek, utrata wzroku, uszkodzenia obu rąk  i słuchu 

2011  lic. Filologii Angielskiej UR 

2013 mgr inż. Budownictwa PRz 

od 2013 doktorant i pracownik badawczo-dydaktyczny na PRz 

2017 pierwszy na świecie niepełnosprawny analogowy astronauta 



2018 mgr Fizyki UR 

2019 nagroda naukowa Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej za pracę mgr z Fizyki popularyzator 

meteorytyki, członek  Polskiego Towarzystwa Meteorytowego żonaty, ojciec dwójki dzieci. 

 

3. Barbara Moskal 

Kategoria: IDOL ŚRODOWISKA 

Opis: Basia to złota medalistka Mistrzostw Świata w Strzelectwie Sportowym Osób 

Niewidomych i Niedowidzących 2019 oraz rekordzistka świata w strzelaniu z karabinka 

pneumatycznego. Basia pochodzi z podkarpackiego Żyrakowa, na co dzień trenuje w 

Przemyskim Klubie Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących. Odnosi zwycięstwa w 

licznych zawodach krajowych i międzynarodowych. Jej postawa i siła walki może stanowić 

doskonały przykład i inspirację dla innych osób nie tylko z niepełnosprawnością wzroku. 

 

4. Radio Leliwa 

Kategoria: MEDIA 

Opis: Radio Leliwa nadaje program muzyczno-informacyjny ze szczególnym zwróceniem uwagi 

na informację lokalną. Radio angażuje się w problemy środowiska osób z 

niepełnosprawnościami, w tym osób niewidomych i słabowidzących. Tworzy materiały  i 

relacje z organizowanych przez środowisko osób z niepełnosprawnością wzroku spotkań, 

przekazując i propagując ich działalność szerszemu kręgu odbiorców. 

 

5. TVL Telewizja Lokalna Tarnobrzeg 

Kategoria: MEDIA 

Opis: TVL Telewizja Lokalna Tarnobrzeg – lokalna telewizja otwarta na współpracę i 

pokazywanie świata osób niewidomych i słabowidzących. Telewizja przygotowuje i tworzy 

materiały oraz  relacje z cennych wydarzeń w środowisku osób z niepełnosprawnością, w tym 

niewidomych i słabowidzących. 

 

6. Radio Rzeszów 

Kategoria: MEDIA 

Opis: Radio Rzeszów angażuje się w problemy środowiska osób z dysfunkcją wzroku, 

nagłaśnianie ich problemów i potrzeb na terenie Podkarpacia oraz wspiera swoim patronatem 

medialnym imprezy organizowane dla osób z dysfunkcją wzroku. 

 

7. Urząd Miasta w Tarnobrzegu 

Kategoria: URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH 

Opis: Urząd Miasta w Tarnobrzegu wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców 

słabowidzących i niewidomych oraz wspiera inicjatywy środowiska osób z dysfunkcją wzroku. 

Dzięki wsparciu i zaangażowaniu władz Miasta Tarnobrzega została wydana publikacja 

„Tarnobrzeg na wyciągnięcie ręki. Przewodnik turystyczny dla osób niewidomych i 

słabowidzących”  w ramach projektu rzeszowskiego oddziału Fundacji Szansa dla Niewidomych 

„Tarnobrzeg otwarty dla turysty z dysfunkcją narządu wzrok. 

 

8. Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa  

Kategoria: URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH 

Opis: Nominowany za wychodzenie naprzeciw potrzebom środowiska osób z dysfunkcją 

wzroku, rozumienie dążeń osób słabowidzących i niewidomych do niezależności i rozwoju, a 

także umożliwianie tego poprzez zlecanie działań z tym związanych. Ponadto pracownicy 



Wydziału Zdrowia to osoby zawsze zaangażowane w pomoc osobom z niepełnosprawnościami 

i aktywne uczestniczące w inicjatywach tego środowiska. 

9. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krosna  
Kategoria: URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH 
Opis: Nominowany za otwartość na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, w tym również 
niewidomych i słabowidzących. Dzięki łatwości w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami 
pozarządowymi zwiększany jest wachlarz możliwości rozwoju osób z niepełnosprawnością 
wzrokową na terenie Krosna i zaspokajanie ich potrzeb. 
 

10. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu 

Kategoria: EDUKACJA 

Opis: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska stale udostępnia uczelnię studentom z 

dysfunkcją wzroku i otwiera się na studentów niewidomych i słabowidzących. Kadra dba o 

podnoszenie swoich kwalifikacji i chętnie bierze udział w szkoleniach z zakresu pracy ze 

studentami z niepełnosprawnościami. 

 

11. Biuro Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego 

Kategoria: EDUKACJA 

Opis: BON Uniwersytetu Rzeszowskiego – Biuro osób niepełnosprawnych Uniwersytetu 

Rzeszowskiego działa na rzecz studentów z niepełnosprawnościami od wielu lat. Organizuje 

dla studentów szereg kursów, szkoleń i obozów, a także zapewnia im wsparcie psychologiczne. 

Jako jednostka organizacyjna Uniwersytetu Rzeszowskiego pomaga zapewnić uczelni 

niezbędne dostosowanie jej obiektów do potrzeb studentów, także z dysfunkcją wzroku. 

 

12. Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu 

Kategoria: EDUKACJA 

Opis: Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu wyposażona jest w 5 stanowisk 

dostosowanych pod kątem studentów z dysfunkcją wzroku, brajlowskie tabliczki na drzwiach, 

nakładki brajlowskie na poręczach, lupy elektroniczne, kontrastowe oznaczenia schodów. 

Obecnie jest jedną z najlepiej dostosowanych pod kątem studentów z niepełnosprawnościami 

uczelni na Podkarpaciu. 

 

13. Zespół Szkół Sportowych w Ustrzykach Dolnych 

Kategoria: EDUKACJA 

Opis: Zespół Szkół Sportowych w Ustrzykach Dolnych kształci również dzieci niepełnosprawne, 

w tym niewidome i słabowidzące. Jako placówka otwiera się na potrzeby uczniów z dysfunkcją 

wzroku oraz posiada w swoich zasobach sprzęty i publikacje usprawniające ich naukę. 

 

14. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku  
Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA  
Opis: Pierwsze i największe pod względem liczby zgromadzonych obiektów muzeum 
etnograficzne w Polsce. Instytucja kultury stale otwiera się na potrzeby turystów, również 
tych z niepełnosprawnościami. W skansenie prowadzone są zajęcia i warsztaty dla osób z 
niepełnosprawnościami, w tym dla osób niewidomych i słabowidzących. W swoich zbiorach, 
dzięki współpracy z Fundacją Szansa dla Niewidomych, posiada dotykowe plany skansenu z 
rozmieszczeniem najważniejszych obiektów. 
 

15. Skansen Archeologiczny Karpacka Troja  



Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA  
Opis: Skansen Archeologiczny Karpacka Troja jest instytucją stale otwierającą się na potrzeby 
turystów z niepełnosprawnościami. W swoich zasobach posiada plany tyflograficzne 
skansenu z rozmieszczeniem najważniejszych obiektów, które służą turystom z dysfunkcją 
wzroku. Jest to instytucja otwarta na współpracę z organizacjami pozarządowymi. 
 

16. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie  
Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA  
Opis: Instytucja kultury otwarta na potrzeby osób niepełnosprawnych, w tym z 
niepełnosprawnością wzroku. Aktywnie współpracuje ze środowiskiem osób z dysfunkcją 
wzroku przy organizacji spotkań oraz wydarzeń kulturalnych. Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka w Rzeszowie współpracuje z Fundacją Szansa dla Niewidomych oraz jest 
otwarta na współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi. 

 

Województwo podlaskie: 

1. Ewa Anna Ambrożej 

Kategoria: IDOL ŚRODOWISKA 

Opis: Magister matematyki i informatyki, instruktor Braille'a, asystent technologiczny osób 

niewidomych oraz pracownik SNB w Białymstoku. Od dziecka związana ze środowiskiem 

niewidomych, służy pomocą zarówno technologiczną jak i merytoryczną w przełamywaniu 

barier osób niewidomych (nowoczesne technologie, komputery, telefony i inne). Działaniem 

swym czyni ich świat bardziej dostępnym. Radość osób, którym pomaga dodaje jej siły i 

determinacji do dalszej pracy. 

 

2. Elena Świątkowska 
Kategoria: IDOL ŚRODOWISKA 
Opis: Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku. Koordynatorka wielu 
projektów regionalnych realizowanych ze środków samorządowych i PFRON. Posiada 
doświadczenie w dostosowywaniu przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnością z 
naciskiem na osoby niewidome i niedowidzące. Jest wiceprzewodniczącą w Komisji 
Dostosowania Przestrzeni Miejskiej do Potrzeb Osób z Niepełnosprawnością przy Prezydencie 
Miasta Białegostoku. 
 

3. Anna Drabarz 
Kategoria: IDOL ŚRODOWISKA 
Opis: Prawniczka, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa Uniwersytetu w 
Białymstoku oraz Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa UwB ds. Niepełnosprawności. 
Specjalizuje się m.in. w prawach człowieka, prawie antydyskryminacyjnym i funduszach Unii 
Europejskiej. Inicjatorka powstania w 2016 roku Podlaskiego Sejmiku Osób z 
Niepełnosprawnościami. Od października 2019 roku Pełnomocnik Zarządu Województwa 
Podlaskiego ds. Osób z Niepełnosprawnościami. 
 

4. TVP 3 Białystok 

Kategoria: MEDIA 

Opis: Telewizja TVP 3 Białystok porusza wiele tematów, w tym problemy osób niewidomych i 

słabowidzących (reportaż "Dotyk spojrzenia"). W swoich reportażach omawia kwestie 

dostępności. Aktywnie włącza się w działania promocyjne osób z niepełnosprawnością, objęła 

patronatem medialnym białostockie spotkanie REHA. 



 

5. Wydawnictwo Bratczyk 
Kategoria: MEDIA 
Opis: Wydawnictwo Bratczyk z Hajnówki swoją działalnością przybliża czytelnikom bądź 
słuchaczom zagadnienia dotyczące duchowości Prawosławia. Oferuje ponad 100 własnych 
pozycji książkowych, ikony, kalendarze oraz kartki pocztowe. W dostępie do osób 
niewidomych bądź słabowidzących oferuje płyty CD jak również audiobooki, dzięki którym 
takie osoby mogą zagłębić się w piękno kultury prawosławnej. 
 

6. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Białostockiej 

Kategoria: EDUKACJA 

Opis: Utworzony w 2020 roku punkt odpowiedzialny za obsługę niepełnosprawnych 

studentów i doktorantów. BON jest w szczególności odpowiedzialny za umożliwienie 

studentom i doktorantom pełnego udziału w procesie kształcenia m.in. poprzez wyjście 

naprzeciw indywidualnym potrzebom osób z niepełnosprawnościami takich jak 

dostosowywanie materiałów dydaktycznych, wypożyczanie sprzętu i zwiększanie dostępności 

w ramach funkcjonowania Uczelni. 

 

7. Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku 

Kategoria: EDUKACJA  

Opis: W siedzibie biblioteki - w Czytelni Humanistycznej przy ul. Akademickiej znajdują się 

oprogramowania i sprzęty ułatwiające korzystanie z księgozbiorów przeznaczone dla osób 

słabowidzących i niewidomych. W zasobach biblioteki znajdują się min.: autolektor, urządzenie 

do nauki Brail'a, sprzęt powiększający czy odtwarzacz elektroniczny książki mówionej. 

 

8. Muzeum w Bielsku Podlaskim  

Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA 

Opis: Osoby niewidome i słabowidzące mogą skorzystać z Makiety Ratusza przeznaczonej do 

percepcji dotykowej, z opisem w alfabecie Braille’a oraz Tyflograficznych, dotykowych planów 

budynku muzeum. Instytucja wyposażona jest w nowoczesne sprzęty ułatwiające zwiedzanie 

osobom niewidomym i słabowidzącym w postaci: monitora interaktywnego oraz zestawu 

głośnomówiącego ze słuchawkami. 

 

9. Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim 

Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA 

Opis: Budynek biblioteki został wyposażony w elementy ułatwiające poruszanie się osobom 

niewidomym i słabowidzącym w postaci tablic informacyjnych w alfabecie Braille’a oraz 

nakładek na schody. Placówka posiada specjalistyczne oprogramowania komputerowe z 

funkcjami lektorskimi, dodatkowo wyposażone w sprzęt powiększający. 

 

10. Muzeum Ikon w Supraślu 

Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA 

(zgłoszenie przez formularz internetowy) 

Opis: Muzeum wyposażone jest w tyflograficzne, dotykowe plany na stojakach, z układem 

wnętrz, przejść, lokalizacją łazienek, umieszczone na każdej kondygnacji budynku. Muzeum 

organizuje warsztaty dla osób niewidomych i słabowidzących. 

 

11. Muzeum Historyczne w Białymstoku  



Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA 

Opis: W Muzeum znajdują się tyflograficzne, dotykowe plany parteru i pierwszego piętra, 

umieszczone na stojakach wewnątrz budynku, informujące o rozmieszczeniu pomieszczeń w 

Muzeum. W Muzeum występuje także możliwość dotykania wybranych zabytków przez grupy 

uczestniczące w zajęciach dla osób niewidomych i słabowidzących. W kasie Muzeum na czas 

zwiedzania są dostępne bezpłatne teksty informacyjne w alfabecie Braille’a. 

 

12. Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy  

Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA 

Opis: W muzeum znajdują się Tyflograficzne, dotykowe plany muzeum. Regulamin muzeum 

pozwala na dotykanie niektórych eksponatów pod opieką pracownika muzeum. 

 

13. Muzeum w Tykocinie 

Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA 

Opis: Muzeum wyposażone jest w Makietę Synagogi oraz Makietę Domu Talmudycznego  - 

przeznaczone do percepcji dotykowej, z opisem w alfabecie Braille’a. Osoby niewidome i 

słabowidzące mają do dyspozycji audioprzewodnik z audiodeskrypcją ekspozycji wnętrza Sali 

Wielkiej Synagogi w Tykocinie oraz wystaw stałych w domu Talmudycznym. 

14. Muzeum Przyrodniczo-Leśne im. S Miklaszewskiego Białowieskiego Parku Narodowego 
Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA  
Opis: Muzeum należące do grona najnowocześniejszych w Polsce. Dostosowane do potrzeb 
osób niepełnoprawnych. Istnieje możliwość zwiedzania z audio-przewodnikiem oraz 
dotykania poszczególnych eksponatów przez osoby niewidome w obecności kustosza. Na 
terenie muzeum znajdują się kioski multimedialne ułatwiające dostęp do informacji. 
Prezentacji wystaw służą ekspresyjne środki przekazu takie jak: światło, dźwięk i przestrzeń. 

 
Województwo pomorskie: 
 

 

1. Jerzy Dzióbek 

Kategoria: IDOL ŚRODOWISKA 

Opis: Jerzy Dzióbek ur. 1953. Pracuje nieprzerwanie od 1973 r. Ostatnie 25 lat jako Instruktor 

w WTZ, uczy osoby niewidome obsługi komputera. Od 10 lat Prezes Klubu "Jantar" Gdańsk. W 

tym czasie Klub zdobył: brązowy medal DMP Cross w szachach, srebrny i dwa brązowe medale 

w DMP w warcabach. Osobiste sukcesy w warcabach wśród niewidomych: dwa złote medale 

w MP 2018-2019r. srebrny medal indywidualnie i dwa brązowe medale drużynowo w MŚ. Jest 

osobą niewidomą, bardzo otwarty na potrzeby osób niewidomych. 

 

2. Muzeum Emigracji w Gdyni 

Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA 

Opis: Muzeum Emigracji w Gdyni to samorządowa instytucja kultury, która zadbała o udział 

osób z niepełnosprawnościami w projektowaniu siedziby i konsultuje z nimi program. O 

dostępność dba przeszkolony zespół i koordynator ds. dostępności. Muzeum zapewnia  

dostępny program, możliwość zwiedzania przy wsparciu asystentów oraz audiodeskrypcje 

prowadzoną na żywo. Osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z oferty „Muzeum Bez 

Wyjątku”, bezpłatnych warsztatów i oprowadzań dopasowanych do ich potrzeb. 

 



Województwo śląskie: 

1. Hanna Pasterny 

Kategoria: IDOL ŚRODOWISKA 

Opis: Absolwentka romanistyki, poradnictwa psychologicznego i interwencji kryzysowej, 

aktywna zawodowo i społecznie, autorka książek, współorganizatorka międzynarodowych 

warsztatów o asystowaniu niewidomym, laureatka Człowieka bez barier. Współpracuje z 

politykami. Konsultuje akty prawne. Prowadzi szkolenia o komunikacji z ON dla pracodawców, 

lekarzy, księży. Ma rubrykę w Integracji. Opracowała broszurę Osoby z niepełnosprawnościami 

a wymiar sprawiedliwości. Jeździ na tandemie, uprawia nordic walking. 

 

2. Joanna Zarzeczna 

Kategoria: IDOL ŚRODOWISKA 

Opis: Osoba ucząca niewidomych i niedowidzących poruszania się i wykorzystania białej laski. 

Daje ona rzetelne przygotowanie do życia " w ciemnościach". Poza kwestiami technicznymi 

jest również niesamowitą duchową terapeutką. 

 

3. Agata Plech 

Kategoria: IDOL ŚRODOWISKA  

Opis: Dr Agata Plech jest lekarzem okulistą z 20 letnim doświadczeniem w leczeniu chorób oczu 

i chirurgii okulistycznej. Wykazuje wielkie zaangażowanie w społeczną pomoc na rzecz 

środowiska osób z dysfunkcją wzroku z terenu powiatu cieszyńskiego, ale również innych osób 

niepełnosprawnych z innymi dysfunkcjami, m.in. zaoferowała wizyty w siedzibie cieszyńskich 

niewidomych z interesującymi wykładam związanymi z chorobami oczu. W 2019 r. wydała 

książkę "Przejrzyj na oczy". 

 

4. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku 

Kategoria: URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH  

Opis: Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku jest jednostką 

organizacyjną Miasta Rybnika.  Angażuje się w działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Uczestniczy w Rybnickich Dniach Integracji, organizuje spotkania dot. ulg i uprawnień m.in. z 

PZN, US, OPS, uczestniczy w konferencjach, współpracuje z WTZ oraz szkołami. Jako jedyny 

Zespół na 4 województwa rekrutuje osoby do projektu kompleksowej rehabilitacji. Przeszkolił 

kadrę w zakresie dostępności i obsługi niewidomych. 

 

5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie 

Kategoria: URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH 

Opis: Pani Katarzyna Buchajczuk, Dyrektor PCPR Częstochowie od 22 lat efektywnie 

współpracuje z Kołem Ziemskim Polskiego Związku Niewidomych w tym mieście. Z ogromnym 

zaangażowaniem pomaga w organizowaniu wyjazdów, spotkań i innych przedsięwzięć, takich 

jak Międzynarodowy Dzień Białej Laski. Pomoc i wsparcie finansowe ze strony PCPR są często 

dla PZN warunkiem skutecznych działań. PCPR jest placówką przyjazną osobom z dysfunkcją 

wzroku. Pracowników cechuje otwartość, empatia i gotowość udzielania pomocy. 

 

6. Bank Śląski Oddział Bytom 

Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA 

Opis: Załoga tego Banku potrafi wczuwać się w sytuacje osób niewidomych i niedowidzących. 

Kompetencja, życzliwość, zrozumienie  i fachowa pomoc powoduje, że klient z dysfunkcją 



wzroku czuje się bezpieczny i wie ,że wszystkie jego sprawy są załatwione jak najlepiej! 

Pracownicy tej instytucji są wyjątkowymi ,godnymi zaufania, szacunku i polecenia ludźmi! 

 

7. Fundacja Credo         

Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA 

Opis: Fundacja Credo zorganizowała tygodniowe warsztaty międzynarodowe o asystowaniu 

niewidomym: pomoc na basenie, w kinie, muzeum, nordic walking w parach. Wydała książki 

osoby niewidomej i głuchoniewidomej. Stworzyła audiodeskrypcję do filmu o 

głuchoniewidomym diakonie i wydała jego książkę w formie audiobooka. Prowadzi zajęcia dla 

nauczycieli oswajające z niepełnosprawnością. Wspierała osobę niewidomą w realizacji 

projektów przybliżających tematykę niepełnosprawności policji, prokuraturze i sądowi. 

 

8. Fundacja Ważne Miejsce 

Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA 

Opis: Celem Fundacji jest edukacja i integracja społeczna oraz przełamywanie barier 

wynikających z wieku, niepełnosprawności, statusu społecznego i materialnego poprzez 

prowadzenie działalności kulturalnej, pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej i 

zawodowej inwalidów. Tajemnica Ciemności zdobywa 100% pozytywnych, wręcz 

entuzjastycznych recenzji i staje się coraz bardziej rozpoznawalną atrakcją na mapie Katowic. 

W zespole pracuje kilku doświadczonych Edukatorów, którzy są osobami niewidomymi. 

 

9. Galeria Bielska BWA 

Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA 

Opis: Galeria w swoich przestrzeniach wystawienniczych prezentuje sztukę współczesną, 

organizuje wernisaże, spotkania z artystami, koncerty, projekcje filmowe oraz liczne działania 

edukacyjne. Kilka lat temu włączyła do swoich propozycji organizowanie wydarzeń 

skierowanych do środowiska osób z dysfunkcją wzroku m.in. w 2017 roku galeria rozpoczęła 

akcję „Dotknij sztuki” – haptyczne oprowadzanie po wystawach dla osób niewidomych. 

 

10. Teatr Rozrywki w Chorzowie 

Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA 

Opis: W tym miejscu pracują bardzo wrażliwi i kompetentni LUDZIE , którzy rozumieją 

problemy osób z dysfunkcją wzroku. 

Jako jeden z pierwszych-ten Teatr- wprowadził spektakle z audiodeskrypcją. 

Pracownicy spełniają marzenia niewidomych umożliwiając indywidualne spotkania z aktorami. 

W Teatrze Rozrywki wszystkie osoby niepełnosprawne czują się ważne i dowartościowane! 

 

11. Teatr Polski w Bielsku-Białej  

Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA 

Opis: Teatr Polski jako jedna z pierwszych instytucji w kraju wprowadził na stałe do repertuaru 

przedstawienia z audiodeskrypcją. Od 2013 roku realizowany jest cykl „Spektakle bez barier”, 

w ramach którego odbywają się przedstawienia i wydarzenia dodatkowe - warsztaty, 

oprowadzania, spotkania z artystami, reżyserami, scenografami - przybliżające sam teatr 

(zabytek z 1890 r.), jego historię i kulisy powstawania przedstawień. Pomocą służą 

trójwymiarowe modele teatru, tyflografiki i makiety scenografii.  

 

 



Województwo świętokrzyskie: 

1. Krystyna Malarecka 

Kategoria: IDOL ŚRODOWISKA 

Opis: Krystyna Malarecka –  wieloletni, społeczny działacz na rzecz środowiska niewidomych. 

Od 1988 roku przewodnicząca Klubu Rodziców Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, 

przekształconego w 1997 roku w Świętokrzyskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niewidomych 

i Słabowidzących w Kielcach. 2011-2012 – dyrektor PZN Okręgu Świętokrzyskiego, członek 

Zarządu Głównego.   Organizator wielu inicjatyw społecznych na rzecz środowiska 

niewidomych: turnusów rehabilitacyjnych, wycieczek, , szkoleń i konferencji. 

 

2. Jerzy Hanus 

Kategoria: IDOL ŚRODOWISKA 

Opis: Jerzy Hanus –  społecznik, wieloletni działacz na rzecz środowiska osób 

niepełnosprawnych, dusza towarzystwa, zawsze uśmiechnięty i życzliwy dla drugiego 

człowieka. Służy merytorycznym wsparciem i dobrą radą. Inicjator wielu imprez integracyjnych  

dzieci, rodziców oraz dorosłych niewidomych. 

 

3. Anna Michnicka 

Kategoria: IDOL ŚRODOWISKA 

Opis: Prezes Fundacji Złote serce, wieloletni wolontariusz Fundacji Szansa dla Niewidomych o 

wszechstronnych zdolnościach. Od lat pracuje w środowisku osób ze zróżnicowanymi 

niepełnosprawnościami. W centrum jej zainteresowań jest psychologia interakcji człowiek-

komputer.  Chętnie angażuje się w działania na rzecz środowiska osób niewidomych. 

 

4. Elżbieta Siudak 

Kategoria: IDOL ŚRODOWISKA 

Opis: Elżbieta Siudak -wicedyrektor w SPI nr 11 w Kielcach, nauczycielka i tyflopedagog od 

wielu lat prowadząca zajęcia z dziećmi z niepełnosprawnością wzrokową, jej praca to jej pasja, 

a mottem życiowym jest szerzenie idei integracji społecznej i edukacyjnej w środowisku 

lokalnym. W swej pracy duży nacisk kładzie na kształcenie kadry pedagogicznej w zakresie 

tyflopedagogiki, a także na współpracę z organizacjami pozarządowymi wspierającymi osoby 

niepełnosprawne.  również pomoc rodzicom i dzieciom. 

 

5. Paweł Słowik 

Kategoria: IDOL ŚRODOWISKA 

Opis: Działacz i wolontariusz. Członek Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych w Współorganizował pierwsze koncerty dla WOŚP w SOSW na Tynieckiej 

w Krakowie. W 2003 jeden z liderów akcji ratowania Krakowskiej Szkoły Masażu przed 

przeprowadzką do Nowej Huty. Obecnie członek Stowarzyszenia Kieleckie Inwestycje w 

którym zajmuje się m.in. dostępnością przestrzeni publicznej - autor wielu poprawek do 

kieleckich standardów dostępności. Walczy o powołanie pełnomocnika ON w Kielcach. 

 

6. Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału PFRON Andrzej Michalski  

Kategoria: URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH 

Opis: Andrzej Michalski  - dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału PFRON,  człowiek zaangażowany 

w swoją pracę, otwarty na inicjatywy wspierające osoby niepełnosprawne. Jego działania 

zdecydowanie wykraczają poza ramy urzędowania. 

 



7. Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek  

Kategoria: URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH 

Opis: Pan Prezydent chętnie wspiera inicjatywy na rzecz osób niepełnosprawnych, 

współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi m. in. z kołem Polskiego Związku 

Niewidomych w Starachowicach, dba o podnoszenie kompetencji pracowników urzędu z 

zakresu obsługi osób z niepełnosprawnościami organizując specjalistyczne szkolenia. Jest 

gospodarzem jednego z pierwszych urzędów w województwie Świętokrzyskim, w którym 

zostały wdrożone rozwiązania dla osób z dysfunkcją wzroku. 

 

8. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim- Małgorzata Stafijowska 

Kategoria: URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH 

Opis: Od  wielu lat współpracuje z terenowym Kołem Polskiego Związku Niewidomych w 

Ostrowcu Św. Prężnie działa na rzecz niepełnosprawnych, w tym także niewidomych i 

niedowidzących, zna ich problemy związane z poszukiwaniem pracy zawodowej, organizuje 

staże dla absolwentów szkół ukierunkowuje zdobywanie umiejętności poszukiwanych na 

rynku pracy. Dzięki jej doradztwu młodzi ludzie przekraczają granice spowodowane 

niesprawnością i stają się samodzielni. 

 

9. Krystyna Anna Jurys 

Kategoria: URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH  

Opis: Wieloletnia dyrektor ostrowieckich placówek oświatowych, współtwórca ruchu tańca 

towarzyskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Obecnie dyrektor do spraw szkoleń dorosłych 

Firmy Consenso sp z.o.o.w Ostrowcu Świętokrzyskim, dziennikarz i redaktor miesięcznika 

,,Akson”, Wiceprezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii 

Skłodowskiej- Curie, Od 16 lat społeczny działacz oraz sponsor  Koła Polskiego Związku 

Niewidomych w Ostrowcu Św. Promuje uzdolnionych członków koła PZN. 

 

10. Stowarzyszenie Ziemia Świętokrzyska 

Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA 

Opis: Jest to organizacja pozarządowa, która aktywnie wspiera rozwój turystyki wśród osób z 

obniżoną sprawnością. Podejmuje liczne działania na rzecz osób niewidomych takie jak: 

współorganizacja pierwszego w Województwie Świętokrzyskim szkolenia z tyfloturystyki dla 

pracowników ruchu turystycznego,  organizacja  szlaku turystycznego dla niewidomych 

– „Smakiem, dotykiem poznajemy Kielce” i wiele innych. 

 

 

11. Stowarzyszenie Działań Twórczych i Rozwoju „Nawigacja” 

Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA 

Opis: Oficjalnie, stowarzyszenie rozpoczęło działalność pod koniec 2016 roku. Wspólnym 

mianownikiem jego działalności  jest twórczość i pomaganie drugiemu człowiekowi. Ważnym 

projektem stowarzyszenia jest organizowanie Kolędowych TonAkcji, podczas których 

prezentują się sprawni i niepełnosprawni artyści. Stowarzyszenie realizuje różnorodne 

projekty, w których biorą udział osoby niepełnosprawne, także niewidome. Są to, m.in. 

warsztaty z muzykoterapii, czy choreoterapii. 

 

 

12. Kielecki Ogród Botaniczny 

Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA 



Opis: Ogród Botaniczny w Kielcach – został otwarty dla zwiedzających w 2018 roku. Jest 

jednostką Geoparku Kielce. Mimo, że działa od niedawna, otwiera się na osoby z 

niepełnosprawnościami. W ogrodzie niewidomy turysta może skorzystać z multimedialnego 

terminala  informacyjnego, który przedstawia kluczowe elementy obiektu. Wdrażane 

rozwiązania są każdorazowo konsultowane ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami. 

 

13. Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie 

Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA 

(zgłoszenie przez formularz internetowy) 

Opis: To organizacja, która wspiera osoby niepełnosprawne, w tym osoby niewidome.   

Prowadzi Zakład Aktywności Zawodowej, Kluby Wolna Strefa i Młoda Strefa, realizuje projekty 

aktywizujące zawodowo  i społecznie. Integruje środowisko, kształtuje pozytywny obraz osób 

niepełnosprawnych. 

 

14. Muzeum Wsi Kieleckiej 

Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA 

Opis: Jest to placówka kultury otwarta na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.  W 2013 

roku w Muzeum został zrealizowany projekt  „Sztuka bez barier. Eksponowanie kolekcji sztuki 

ludowej Kielecczyzny dla odbiorców z dysfunkcją wzroku”, w 2020 roku placówka otrzymała 

dofinansowanie  na dostosowanie oferty muzealnej do potrzeb osób niewidomych i 

niedowidzących.  Zostaną przeprowadzone warsztaty dla osób niewidomych, szkolenia dla 

pracowników, powstaną informatory w druku transparentnym. 

  

 

15. Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach, Filia nr 9 

Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA 

Opis: Filia nr 9 to miejsce, w którym niewidomy  czytelnik może skorzystać z wielu udogodnień. 

W Bibliotece dostępne są m. in. Stanowiska komputerowe ze specjalistycznym  

oprogramowaniem, sprzęt dedykowany osobom z różnymi niepełnosprawnościami, tablice 

tyflograficzne. Pracownicy chętnie angażują się w działania na rzecz promocji czytelnictwa 

wśród osób niewidomych i niedowidzących. 

 

16. Klub Modnej Babeczki 

Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA 

Opis: Prężnie działająca organizacja, zrzeszająca kobiety aktywne i wrażliwe na potrzeby 

innych. Klub często organizuje różnorodne i bardzo innowacyjne akcje charytatywne, np. pokaz 

mody w galerii handlowej w Kielcach, w którym wzięły udział podopieczne Fundacji Szansa dla 

Niewidomych i członkinie klubu – wszystko to po to, by pokazać, że inność nie musi przerażać, 

a osoby niewidome czy słabowidzące to  fajni ludzie, którzy mają takie same potrzeby jak 

wszyscy. Dewizą klubu jest pasja i zaangażowanie. 

 

Województwo warmińsko-mazurskie: 

1. Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych  przy Miejskim Zespole ds. 

Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej  Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie. 

Kategoria: Urząd Otwarty dla Niewidomych. 

Opis: Zadaniem Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie  jest dostarczanie 

rzetelnych, aktualnych i kompleksowych  informacji, służących wyrównywaniu szans osób 



niepełnosprawnych w aktywizacji społecznej i zawodowej. Ośrodek został utworzony 1 

czerwca 2006 roku, jest prowadzony przez osobę niepełnosprawną Panią Karolinę Anioł. Urząd 

jest  Otwarty dla Osób Niewidomych. 

 

Województwo wielkopolskie: 

1. Leszek Szmaj 

 Kategoria: IDOL ŚRODOWISKA 

Opis: Jest twórcą Tenisa Stołowego Dźwiękowego. Człowiek, który zna potrzeby osób 

niewidomych jak mało kto. Jest pedagogiem z powołania i od wielu lat pracuje w ośrodku 

szkolno-wychowawczym dla dzieci niewidomych i niedowidzących w Owińskach. Osoba 

niewidoma to dla niego nie byle kto, stąd od początku poszukiwał sposobu jak urozmaicić 

życie dzieciom z dysfunkcją wzroku. Perfekcyjnie wie jak doskonalić zmysł orientacji u osób 

niewidomych, stąd wymyślił przewspaniałą dyscyplinę sportową. 

 

2. Tomasz Jerzyk 

Kategoria: IDOL ŚRODOWISKA 

Opis: Jest historykiem z wykształcenia, uczy historii i karate, dla niego nie ma żadnych 

barier. Z każdą prośbą z którą udamy się do pana  Tomka ta prośba nigdy nie zostaje bez 

odpowiedzi i pomocy. Człowiek który osobą niepełnosprawnym i niewidomym uchyla 

wrota do nieba. Uważa że każdy człowiek ma prawo do funkcjonowania, jest prezesem 

fundacji Bread of live. Jak mało kto zna potrzeby osób niepełnosprawnych i stara się je 

spełnić jak tylko może. 

Województwo zachodniopomorskie: 

1. Halina Czosnowicz 

Kategoria: IDOL ŚRODOWISKA 

Opis: Halina Czosnowicz ukończyła US Wydz. Humanistyczny. Zaczęła pracę w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Szczecinie jako drużynowa 131 Drużyny Harcerskiej 

„Nieprzetartego Szlaku”.. Za swoją pracę pedagogiczną i społeczną wielokrotnie nagradzana. 

Odznaczona przez prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi. Obecnie prezes zarządu koła 

Szczecin-Centrum. Za zaangażowanie, na rzecz środowiska osób niewidomych i 

niedowidzących odznaczona Srebrną Honorową Odznaką PZN. 

 

2. Bogusław Krasnodębski 

Kategoria: IDOL ŚRODOWISKA 

Opis: Stracił wzrok w wieku pięciu lat, mimo to jest niezwykle pogodnym, bardzo życzliwym 

człowiekiem. Wiele czasu poświęca w propagowaniu czytania pisma brajla będąc w grupie 

teatralno wokalnej ESPERO, przy PZN/Szczecin, skupiającej grono uzdolnionych artystycznie 

niewidomych i słabo widzących. Grupa ESPERO posiada wiele wyróżnień i nagród za 

działalność. W ProMedia w Szczecinie  Bogusław z grupy recytatorskiej ESPERO, przeczytał 

małym czytelnikom wydrukowaną brajlem książkę „Alicja w krainie czarów”. 

3. Patrycja Klakla 
Kategoria: IDOL ŚRODOWISKA 
Opis: Pani Patrycja jest kobietą niezwykle aktywną, prężnie działającą w środowisku osób 
niewidomych i słabowidzących, optymistycznie nastawioną do ludzi i świata. Niedawno 
objęła stanowisko wiceprezesa Polskiego Związku Niewidomych w Kołobrzegu. Działa także w 



Fundacji Niewidomi na Tandemach - wycieczki rowerowe dają jej wiele satysfakcji. Z zawodu 
technik masażysta. Wywiad z Panią Patrycją można przeczytać w miesięczniku Help (numer z 
lutego 2019). 
 

4. Urząd Miasta Szczecin 

Kategoria: URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH 

Opis: Urząd Miasta Szczecin dostrzega potrzeby osób z niepełnosprawnością i wychodzi im 

naprzeciw, starając się ułatwić i maksymalnie usamodzielnić załatwianie spraw urzędowych. 

W holu budynku Urzędu zastosowano oznakowania poziome prowadzące do Biura Obsługi 

Interesantów oraz umieszczono plan tyflograficzny. Do dyspozycji osób słabowidzących jest 

także czytnik umożliwiający powiększenie dokumentu lub odczytanie go dźwiękowo. 

 

5. Starostwo Powiatowe w Policach 

Kategoria: URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH 

Opis: W siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach w ubiegłym roku zastosowano 

oznakowania poziome ułatwiające orientację i poruszanie się po budynku. Zainstalowano 

także system wzywania pomocy "Call-Hear" świadczący o tym, że osoba potrzebująca wsparcia 

lub pomocy, w tej instytucji z pewnością ją otrzyma. Można posunąć się dalej i stwierdzić, że 

władze powiatu polickiego po prostu dostrzegają osoby z niepełnosprawnością w swoim 

otoczeniu i chcą niwelować bariery napotykane przez nich w życiu codziennym. 

 

6. Powiatowy Urząd Pracy w Policach 

Kategoria: URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH 

Opis: Powiatowy Urząd Pracy w Policach, dostrzegając potrzeby osób niewidomych i 

słabowidzących, wprowadził oznakowania poziome w budynku swojej siedziby. Każda, nawet 

najdrobniejsza zmiana przynosząca poprawę funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w 

przestrzeni publicznej jest cenną inicjatywną godną naśladowania, ponieważ świadczy o 

empatii i wrażliwości na drugiego człowieka. 

 

7. Szkoła Podstawowa nr 55 w Szczecinie "Błękitna" 

Kategoria: EDUKACJA 

Opis: Znakomita kadra nauczycielska szkoły uwrażliwia swoich uczniów na potrzeby osób z 

różnymi niepełnosprawnościami. Placówka angażowała się w działania podejmowane przez 

szczeciński Tyflopunkt Fundacji. W szkole odbyły się warsztaty na temat wolontariatu, także 

zajęcia o osobach niewidomych i słabowidzących. Dzieci podczas zajęć na świetlicy 

wykonywały prace plastyczne poświęcone niepełnosprawności wzroku. Wystawa rysunków 

została zaprezentowana podczas pikniku na konferencji regionalnej REHA w 2019 r. 

 

8. Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie 

Kategoria: EDUKACJA 

Opis: Mocno zaangażowana szkoła kompleksowo podchodząca do nauczania integracyjnego. 

Dyrekcja oraz kadra pedagogiczna, dbając o swoich uczniów, wprowadziła rozwiązania 

niwelujące bariery w budynku placówki. Szkoła zawsze chętna do pomocy, także innym 

instytucjom, np. przy druku materiałów brajlowskich w przypadku braku posiadania drukarki 

brajlowskiej. Niezwykle empatyczna i serdeczna Tyflopedagog, Pani Monika Rutkiewicz, z którą 

wszelka współpraca to przyjemność i inspiracja do działania. 

 

9. Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie 



Kategoria: EDUKACJA 

Opis: Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi to placówka aktywna, do 

aktywności zachęcającą także swoich uczniów. Szkoła nawiązała współpracę ze szczecińskim 

Tyflopunktem Fundacji dzięki Pani Karinie Czerechowicz, będącej tam nauczycielem 

wspomagającym. Przy okazji nawiązania współpracy, podjęto szereg wspólnych działań-lekcje 

goalballa dla uczniów czy prezentację publikacji brajlowskich, dostosowanych gier 

planszowych i przedmiotów codziennego użytku przy okazji organizacji Dnia Integracji. 

 

10. Stowarzyszenie POLITES ze Szczecina 

Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA 

Opis: Stowarzyszenie POLITES prowadzi Regionalne Centrum Wolontariatu. Jego członkowie 

chętnie i z zaangażowaniem zgłębiają wiedzę na temat wolontariatu na rzecz osób z 

niepełnosprawnością. POLITES przeprowadził cykl warsztatów dla wolontariuszy dotyczący 

poszczególnych grup niepełnosprawności. Przy współpracy ze Stowarzyszeniem "De Facto" 

powołało w Szczecinie Klub Filmowy Osób Niewidomych. 

 

11. Centrum Aktywności Kulturalnej Osób Niesprawnych Wzrokowo w Książnicy Pomorskiej w 

Szczecinie 

Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA 

Opis: Centrum Aktywności Kulturalnej Osób Niesprawnych Wzrokowo zostało powołane do 

życia wiosną 2005 roku. Funkcjonuje przy Dziale Książki Mówionej Książnicy Pomorskiej. 

Organizuje cykliczne spotkania skierowane głównie do osób niewidomych i słabowidzących, 

ale nie tylko. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się prelekcje poświęcone wybitnym 

twórcom i ich dziełom, także imprezy muzyczne i spotkania recytatorskie. 

 

 

12. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Grodzki Szczecin 

Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA 

Opis: Misją Stowarzyszenia jest, m.in. podnoszenie świadomości cukrzycy w społeczeństwie, 

zwłaszcza wśród osób nią zagrożonych, edukacja diabetologiczna pacjentów i ich rodzin, 

integracja środowiska diabetyków oraz szerokie działania na rzecz poprawy sytuacji 

diabetyków - przede wszystkim poprzez starania o jak najlepsze warunki leczenia. Oddział 

Grodzki Szczecin od lat współpracuje ze szczecińskim Tyflopunktem Fundacji, co roku angażuje 

się w organizację naszej regionalnej konferencji REHA. 

 

13. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie 

Kategoria: INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA 

Opis: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie jest jednostką organizacyjną Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Jednym z celów jego działalności 

jest niwelowanie barier, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnością oraz tworzenie 

warunków skutecznej rehabilitacji społeczno-zawodowej. Swoje cele realizuje poprzez 

współpracę z samorządami oraz instytucjami pozarządowymi. Pracownicy ROPS w Szczecinie 

brali udział w szkoleniach organizowanych przez Fundację. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 


