
 

 

 Warszawa, lipiec 2018 r. 
 

„Niewidomi szykują się na manifestację pod Sejmem” 
Konferencja Prasowa 

 
Fundacja Szansa dla Niewidomych zaprasza na konferencję prasową dotyczącą kwestii, o których mówi 
się stanowczo za rzadko, która odbędzie się 27 lipca o godzinie 12:00 w salonie prezentacyjno-
szkoleniowym Fundacji przy ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie (wejście także od Nowego Światu 48). 
 
Prezes Fundacji Marek Kalbarczyk – członek KRK, zwróci uwagę na kwestie, które dla wielu niewielkich 
grup społecznych mają ogromne znaczenie. Wśród nich są niewidomi.  
 
Co należy zrobić, by niewidomi mogli skorzystać z dobrodziejstw postępu technologicznego 
i programów pomocowych, które powinien realizować rząd? 
Co w tej sprawie może zrobić Rząd i Krajowa Rada Konsultacyjna, a co najważniejsze – co robią? 
 
15 października przypada Międzynarodowy Dzień Białej Laski. Na ten dzień Fundacja Szansa dla 
Niewidomych zaplanowała manifestację środowiska niewidomych, słabowidzących i ich bliskich pod 
hasłem:  
 
”My nie widzimy nic, a Wy – czy widzicie nas?”  
 
Manifestacja odbędzie się na ulicy Wiejskiej w Warszawie - pod Sejmem RP, 15 października o godzinie 
09:30. 
 
Dlaczego manifestacja jest potrzebna? 
 

 O ile dla innych grup osób niepełnosprawnych 9% obiektów jest dostępnych, dla niewidomych 
jedynie 0,5%! (ok. 1 na 200 obiektów) 

 Media informują o wynalazkach, ale nadal są one niedostępne dla większości środowiska. 
Według danych VFO, w Niemczech na zakup nowoczesnych technologii otrzymuje wsparcie co 
roku około 1500 niewidomych i 15000 słabowidzących, a w Polsce 10 razy mniej. 

 Gdy rosną w Polsce wynagrodzenia, niewidomi w ogromnej większości zarabiają nadal ok. 
2000 zł brutto! Podobnie z pełnosprawnymi obsługującymi niewidomych.  

 
Dzień Białej Laski, to święto niewidomych na całym świecie. Stanowi świetną okazję, by przypomnieć 
o milionach ludzi, którzy nie widzą nic, albo widzą za mało. Ich życie jest specyficzne i trudne. Jak się 
okazuje, mimo pewnej pomocy ze strony władz, mnóstwo problemów nadal krępuje ich rozwój, a życie 
na równych zasadach z innymi jest tylko niedościgłym marzeniem.  
Media informują czasem o wynalazkach, które im pomagają, ale nie rzecz w tym, by się nimi chwalić, 
lecz by były w dyspozycji tych ludzi - w ich domach, szkołach, na uczelniach i w zakładach pracy.  
 
Często zamiast życzliwości, niewidomi spotykają się z obojętnością urzędników: 
 
„po co komu tak drogi sprzęt rehabilitacyjny?”  
„Z jakiej racji mamy udzielać tak dużego wsparcia finansowego dla jednej osoby!!!”  
 
Czy urzędnik ma prawo przesądzać, ile ma kosztować czyjeś zdrowie lub przywrócona sprawność? 
Czy można wyłącznie jak najtaniej leczyć poważne choroby albo niwelować skutki braku wzroku??? 
W CZASIE KONFERENCJI PRASOWEJ: 



 

 

 Ogłosimy kolejną edycję konkursu „Jestem lepszy od …” 
Przekażemy zaproszenia i materiały merytoryczne na konferencję REHA FOR THE BLIND IN 
POLAND.  

 Zaprezentujemy wyniki sondaży, które przeprowadziła własnym sumptem Fundacja: 
- dostępność obiektów użyteczności publicznej 
- jak niewidomi oceniają dostosowanie otoczenia do ich potrzeb i jakie mają wymagania 
- sytuacja niewidomych na rynku pracy 
- ocena systemu wsparcia dla tego środowiska  
 

PROBLEMY PORUSZANE NA KONFERENCJI PRASOWEJ: 

 Czy niewidomym jest potrzebne pismo Braille’a?  
Fundacja przygotowała programistyczny symulator brajlowskiego, komputerowego  monitora, 
który wyjaśnia, jak się czyta wzrokiem, jak poprzez słuchanie komputerowego lektora, a jak w 
systemie brajlowskim. Czytanie opuszkami palców w zasadzie zastępuje czytanie wzrokowe, a 
słuchanie tekstu nie! Są dostępne brajlowskie monitory różnej wielkości i o różnej cenie.  

 Urzędnicy przekonują niewidomych do rezygnacji z brajla, albo namawiają do korzystania 
z najmniejszych modeli. Jak jednak można czytać tekst, gdy się „widzi” na raz jedynie 
14 znaków tekstu? 

 O ile dla innych grup osób niepełnosprawnych 9% obiektów jest dostępnych, dla niewidomych 
jedynie 0,5%! – Tak, tak - w zaledwie jednym na dwieście obiektów uczyniono coś dla naszego 
środowiska! 

 Według największego na świecie producenta IT dla niewidomych VFO: np. w Niemczech na 
zakup nowoczesnych technologii otrzymuje wsparcie około 1500 niewidomych i 15 000 
słabowidzących osób rocznie, a w Polsce ok. 10 razy mniej.  
 
Rozbieżności dla poszczególnych rozwiązań prezentuje poniższa tabela.  
 

 NIEMCY POLSKA 

Programy mówiące 750 400 

Programy powiększające obraz 1400 450 

Monitory brajlowskie 1300 180 

Przenośne lupy elektroniczne 10 000 650 

Stacjonarne powiększalniki obrazów 7000 120 

 

 Gdy rosną w Polsce wynagrodzenia, niewidomi w ogromnej większości zarabiają nadal około 
2000 zł brutto! Mało tego – ludzie pełnosprawni, którzy obsługują niewidomych zarabiają 
podobnie mało. Trudno się dziwić, że porzucają tę pracę i szukają szczęścia gdzie indziej. 
Kto będzie pomagał niewidomym? 

 Gdy brak wzroku potrafią zrekompensować różnorodne urządzenia, odmawia się niewidomym 
prawdziwego wsparcia. Gdy niewidomi zwracają się o pomoc finansową na zakup takich 
urządzeń, otrzymują jedynie ich niewielką część! Co to za pomysł udzielać namiastki pomocy 
zamiast prawdziwie przeciwstawiać się wykluczeniu! 

 Wtórny analfabetyzm nawet teraz, w XXI wieku, pozostaje poważnym problemem wśród 
niewidomych. Czy można sobie wyobrazić osobę pełnosprawną, która nie potrafi napisać 
prostych zdań?  

 Co z prawdziwą edukacją, zatrudnieniem, dostępnością informacji i możliwością realizacji 
osobistych ambicji? 

 
Dla niewidomych ważne jest okazanie empatii i zrozumienia, niezależnie od preferowanej opcji 
politycznej czy światopoglądowej. Istotne są konkrety. Tymczasem byli pomijani w świadomości 



 

 

polityków i rządów. Czy teraz będzie inaczej? Czy program „Dostępność Plus” okaże się pierwszym 
prawdziwym wsparciem dla tych niepełnosprawnych? 

 
NASZA MISJA:  
Społeczna empatia to szeroki wachlarz zagadnień i działań. W naszym przypadku chodzi o otwarcie 
świata na problemy ludzi niewidomych i słabowidzących:  

 tworzenie dostępnego otoczenia,  

 dostosowywanie obiektów użyteczności publicznej oraz stron internetowych,  

 zatrudnianie niepełnosprawnych wzroku poprzez tworzenie nowoczesnych stanowisk 
pracy 

 dostęp do wszelkich informacji, 

 realizacja praw tej grupy obywateli (konwencji ONZ oraz dyrektyw UE) 
 
Fundacja zajmuje się światem dotyku i dźwięku, w którym wzrok jest zastępowany przez inne zmysły, 
a umożliwiają to niebywałe wynalazki, a więc elektroniczne i informatyczne. 
 
Uczestnicy konferencji: 
 
Marek Kalbarczyk - Prezes Zarządu Fundacji Szansa dla Niewidomych, Dyrektor fundacyjnego Instytutu 
Rehabilitacji Niewidomych), wyróżniony w roku 2015 w konkursie Nagroda Gospodarcza Prezydenta 
RP w kategorii Społeczna Odpowiedzialność biznesu, odznaczony w roku 2017 Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, niewidomy informatyk, menadżer i autor niemal 50 książek i poradników, 
zaprasza do świata, w którym niewidomi wymagają empatii i pomocy, a sami uczą innych budowania 
świata na innych niż dotychczas zasadach.  
 
Janusz Mirowski - dziennikarz, ekspert w dziedzinie nowoczesnej rehabilitacji niewidomych. Związany 
ze środowiskiem od "urodzenia" – jego matka była niewidoma. Uczestnik międzynarodowych 
konferencji. 
 
Elena Świątkowska – Dyrektor Fundacji Szansa dla Niewidomych, słabowidzący prawnik, 
wiceprzewodnicząca Komisji Dostosowania Przestrzeni Miejskiej do Potrzeb Osób 
z Niepełnosprawnością przy Prezydencie Miasta Białegostoku. 
 

Na konferencję zaprasza, 

Justyna Maleska 
 
Kontakt do organizatora: 
Justyna Maleska 
602662762 
 
Kontakt do Prezesa:  
Marek Kalbarczyk 
602351145 


