
REFERAT NA UROCZYSTE OBHODY
„ŚWIATOWEGO DNIA INWALIDY – 2013R”

(Dom Kultury „Świt” 16.04.2013r.)

Proszę Państwa  !
                            
Dzisiejsze nasze spotkanie, to uroczyste obchody Światowego Dnia Inwalidy w 2013 r., 
które obchodzimy w Polsce pod hasłem:

  „Wspierajmy osoby niepełnosprawne w aktywnej integracji społecznej” 

Celem  tych  obchodów  jest  zwrócenie  szczególnej  uwagi  na  problemy  osób 
niepełnosprawnych, które chcą się czuć i funkcjonować w codziennym życiu jak ludzie 
zdrowi.  Borykają  się  z  trudną  rzeczywistością,  nie  trzeba  nadmiaru  wyobraźni  by 
zrozumieć, że bez naszej pomocy, nie łatwo im być równorzędnym Partnerem. Jest to 
grupa  społeczeństwa,  która potrzebuje pomocy, wsparcia,  codziennej  troski,  dobrej 
opieki  zdrowotnej.  Nie  jesteśmy  w  pełni  świadomi  ile  trudu  kosztuje  osoby 
niepełnosprawne borykanie się z codziennością. 
Atmosferę  potrzeby  tych  spotkań  oddaje  KOMUNIKAT dotyczący  tych  obchodów 
Przewodniczącej   Zarządu  Głównego  Polskiego  Związku  Emerytów,  Rencistów  i 
Inwalidów,  Pani  Elżbiety  Arciszewskiej,  którego  fragment,   pozwalam  sobie 
przytoczyć.:

„Zrozumienie  istoty niepełnosprawności  coraz częściej  staje się  ważnym, społecznie  
dostrzegalnym  problemem.  Nieświadomość  i  nieznajomość  problematyki  osób  
niepełnosprawnych są często przyczyną utrudnień na które napotykają w codziennej  
egzystencji. 
Przełamywanie barier i tworzenie warunków umożliwiających tym ludziom czynne 
uczestnictwo w życiu społecznym, należy do naszych obowiązków.
Wiele osób niepełnosprawnych działa na niwie społecznej i gospodarczej – to godne  
podziwu.  Pomimo  ograniczeń  wynikających  z  niepełnosprawności,  stanowią  piękny  
przykład  i  motywację  dla  innych.  Nasze  wsparcie  dla  tych  działań  jest  wyrazem  
doceniania  ich  zaangażowania  i  wysiłku.  Pomaga  mobilizować  siły  i  potencjał  do  
radzenia sobie z trudami dnia codziennego.
Ogromne  znaczenie  mają  wszelkie  inicjatywy  służące  aktywizacji,  wsparciu  i  
uwrażliwieniu  społeczeństwa  na  problemy  środowiska  osób  niepełnosprawnych.  
Organizowane  z  okazji  obchodów  przedsięwzięcia  dają  impuls  do  działań,  które  
sięgając  do ludzkiej  wrażliwości  ale  także  realizując  formalną i  materialną pomoc  
osobom niepełnosprawnym, sprzyjają ich integracji z ogółem społeczeństwa. 
Mamy nadzieję, że tegoroczne obchody  Światowego Dnia Inwalidy zaowocują dobrą  
współpracą instytucji rządowych i samorządowych, lokalnych społeczności i 
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organizacji  pozarządowych,   wszystkich  – którzy  mogą,  chcą,  nieść  pomoc osobom 
dotkniętym ułomnościami utrudniającymi funkcjonowanie w społeczeństwie.
Tylko wspólne działania przyczynią się do efektywnej realizacji przesłania zawartego w 
niniejszym KOMUNIKACIE.”

Tu na terenie Dzielnicy nasza współpraca z Władzami, Spółdzielniami 
Mieszkaniowymi i innymi naszymi przyjaciółmi daje coraz lepsze konkretne wyniki, 
ale jest jeszcze wiele do zrobienia.
Oddział Rejonowy Warszawa – Targówek, w tym roku liczy 1320  osób w tym ponad 
210 osób to osoby niepełnosprawne, których przedstawiciele  naszych 11 Kół znajdują  
się  tu dziś z nami.  
Zakończona została kampania sprawozdawczo – wyborcza w Kołach, wybrano nowe 
Zarządy, których członkowie liczą prawie 80 osób. Wybrano też 29 Delegatów na III 
Zjazd  Delegatów  O/R,  planujemy  odbycie  Zjazdu  na  19  czerwca.  Dla  przykładu 
zorganizowano w 2012 r. 233 imprezy – spotkania, w których uczestniczyło przeszło 
6750 osób – to ogromna praca.        
Nasz Oddział Rejonowy Warszawa Targówek, organizuje wiele różnorodnych działań 
dla  naszego  środowiska:  spotkania  okolicznościowe,  wyjazdy  na  turnusy 
rehabilitacyjne, wycieczki autokarowe poza miasto, spacery po Warszawie i okolicach, 
bilety do Teatrów, Kina. Trudno wymienić wszystkie organizowane przez Prezydium 
Zarządu i Zarządy Kół działania; mógłbym wymieniać jeszcze wiele naszych działań 
organizowanych również dzięki pomocy ze strony Władz Miasta, Dzielnicy Targówka 
Urzędu  Wojewody  Mazowieckiego,  Spółdzielni  Mieszkaniowych,  organizacji  i 
instytucji  które  nas  sponsorują  i  nie  odwracają  się  od  nas.  Wiele  więcej  możecie 
Państwo dowiedzieć się z naszej gazetki „Nasz Głos” która wychodzi już 11 lat, oraz z 
naszej aktywnej strony internetowej  www. pzeri-targowek.pl. 
Jestem  przekonany,  że  wspólne  działanie,  zaowocuje  dalszymi  osiągnięciami 
szczególnie  w  zakresie  poprawy  dostępu  do  lekarzy  specjalistów,  rehabilitacji  tak 
ważnej dla ludzi niepełnosprawnych w  Dzielnicy. 
Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają i pomagają - prosimy o jeszcze.

Panu Burmistrzowi i Panu Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Patronującym  naszym 
obchodom  serdecznie  dziękujemy  za  zrozumienie  naszych  działań  i  pomoc  w 
organizacji obchodów.   Przedstawicielom Urzędów, Instytucji i Sponsorom za udział 
w naszej uroczystości i wspieranie naszych działań. 

Remigiusz Sikora
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