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Organizacja tak silna, jak silny 
jej Lider - TADEUSZ MILEWSKI

Postać Prezesa oraz jego 43 letnie dokonania na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej 
oraz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami zasługują na szczególne wyrazy 
uznania.

Tadeusz Milewski jest mieszkańcem Olsztyna od 1945 roku, absolwentem Akademii Wycho-
wania Fizycznego w Warszawie, byłym lekkoatletą i trenerem. W czasie swojej kariery sportowej dziewięć razy repre-
zentował barwy Polski. W 1972 roku stracił wzrok w wyniku wypadku samochodowego. W 1976 roku już jako osoba 
niepełnosprawna zdobył brązowy medal w rzucie dyskiem na paraolimpiadzie w Toronto. Rok wcześniej zaczął szefo-
wać Okręgowemu Oddziałowi Polskiego Związku Niewidomych (PZN) w Olsztynie i tak rozpoczęła się jego nowa pasja 
- praca społeczna i zawodowa na rzecz osób niewidomych.

Po kilkunastu latach pracy na rzecz PZN postanowił zrealizować swoje kolejne marzenia i skonsolidować we wspól-
nym działaniu inne środowiska działające na rzecz osób niepełnosprawnych. W październiku 1993 roku z inicjatywy 
działaczy z 10 organizacji powstał związek stowarzyszeń, noszący obecnie nazwę Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób 
Niepełnosprawnych, który skupia kilkadziesiąt aktywnych organizacji z terenu województwa warmińsko-mazurskie-
go. Od tego dnia Pan Tadeusz Milewski pełni funkcję Prezesa Sejmiku i niezmiennie od 25 lat z dużym powodzeniem 
realizuje przy pomocy członków Rady WMSON i zespołu pracowników plany i stawiane Sejmikowi zadania.

Dzięki Sejmikowi organizacje z Warmii i Mazur mają miejsce i możliwość dzielenia się swoimi problemami, wymiany do-
świadczeń, spotkań z parlamentarzystami i przedstawicielami administracji państwowej i samorządowej.

Tadeusz Milewski nigdy nie zapomniał o sporcie - zawsze będzie bliski Jego sercu. To niestrudzony inicjator odbudowy 
legendarnego Stadionu Leśnego. Dobrze pamięta świetność tego miejsca i czasy, kiedy jako lekkoatleta uzyskiwał na 
jego płycie bardzo dobre wyniki. Dzięki Jego osobistym staraniom rekordzista świata w trójskoku Józef Szmidt otrzy-
mał honorowe obywatelstwo Olsztyna, które odebrał w sierpniu 2010 roku właśnie na Stadionie Leśnym.

Za swoje zasługi w pracy społecznej i zawodowej w 2001 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odro-
dzenia Polski, a w 2013 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Koman-
dorskim Orderu Odrodzenia Polski wręczonym w Pałacu Prezydenckim.

W 2010 roku otrzymał najbardziej prestiżowy tytuł w środowisku osób niewidomych i niedowidzących: Człowieka 
Roku 2010. Tadeusz Milewski był pierwszym z Warmii i Mazur laureatem tego wyróżnienia.

Do niewątpliwych osiągnięć Tadeusza Milewskiego należy zaliczyć udział w tworzeniu, budowie i rozwoju jedynego 
w Polsce Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Niewidomych w Olsztynie przy ulicy Paukszty 57.

Małgorzata Romaniuk

„Połączenie sił to początek. 
Pozostanie razem to postęp, 

Wspólna praca to sukces.”
[Henry Ford]
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Historia
z1993
1 lutego – Powołany został Komitet Założycielski 
Olsztyńskiej Rady Osób Niepełnosprawnych

23 października – Założycielskie Walne Zebranie 
ORON zmieniło nazwę i  powołany został SEJMIK OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJEWÓDZTWA OLSZTYŃSKIE-
GO. Prezesem został Tadeusz Milewski, wiceprezeskami: 
Urszula Dudko i Teresa Skuza, skarbnikiem Krystyna Bia-
łecka, sekretarzem Piotr Łożyński.

30 grudnia – Do Sądu został złożony został Statut Sej-
miku Osób Niepełnosprawnych Województwa Olsztyń-
skiego

z1994
25 stycznia – Sejmik poparł projekt utworzenia w Mi-
kołajkach bazy sportów wodnych dostępnej dla osób 
niepełnosprawnych
•	 Rada Sejmiku, mając na względzie jego apolitycz-

ność, postanowiła nie wstępować do koalicji wybor-
czej z Unią Wolności. Jednocześnie powołany został 
komitet w  składzie: Tadeusz Milewski, Teresa Skuza 
i Jan Dorożyński do udziału w Komisji Programowej 
Koalicji

18 lutego – Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego za-
rejestrowany został Statut SONWO

31 marca – Ireneusz Markiewicz, kierownik olsztyńskie-
go oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych poinformował, że od 1 stycznia po-
wstał w  Olsztynie oddział obsługujący województwa: 
olsztyńskie, łomżyńskie i białostockie

14 maja – Krzysztof Krukowski został pełnomocnikiem 
ds. osób niepełnosprawnych
•	 W wyborach do Rady Miasta Sejmik wystawił kandy-

datów: Tadeusza Milewskiego, Urszulę Dudko, Teresę 
Skuzę i Andrzeja Jurkiana

27 października – Krzysztof Krukowski zrezygnował 
z funkcji

z1995
30 stycznia – Powołana została komisja do kontaktów 
z  Kuratorium Oświaty i  Wychowania w  składzie: Iwona 
Ciska, Bożenna Czajczyc, Tomasz Czajczyc i pełnomocnik

20 marca – Powstał zespół ds. rozdziału środków 
z  PFRON-u  w  składzie: Jan Dorożyński, Adam Kondzior, 
Andrzej Jurkian i Zdzisław Szczepkowski

22-23 kwietnia – Spotkanie z przedstawicielami Krajo-
wej Rady Osób Niepełnosprawnych

2 października – Rada Sejmiku postanowiła wystąpić 
z ostrym protestem do PFRON-u w sprawie działalności 
komisji opiniującej przydział pożyczek na samochody

z1996
Teresa Skuza, Urszula Dudko i Lech Siwkowski obserwo-
wali w Sejmie debatę nt. Raportu o podstawowych pro-
blemach osób niepełnosprawnych

4 i 18 marca – Sejmik skierował do parlamentarzystów 
województwa krytyczne stanowisko wobec projektu 
ustawy o  rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz za-
trudnieniu osób niepełnosprawnych

27 czerwca – wystąpienie Sejmiku na posiedzeniu Ko-
misji Zdrowia Rady Miejskiej Olsztyna w sprawie proble-
mów osób niepełnosprawnych
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14 grudnia – II Walne Zebranie SONWO

z1997
Sejmik otrzymał biuro i siedzibę w Urzędzie Wojewódzkim

z1998

2 lutego – Teresa Suszkiewicz przejęła po Urszuli Dudko 
prowadzenie biura Sejmiku

2 marca – Na spotkaniu z przedstawicielami Urzędu Mia-
sta i Urzędu Wojewódzkiego określiliśmy zasady współ-
pracy w celu poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych

10 marca – Sejmik wytypował Tadeusza Milewskiego 
i  Jana Dorożyńskiego do współpracy z PFRON; Marka 
Skaskiewicza i Bożennę Czajczyc do komisji przy lekarzu 
wojewódzkim, a Andrzeja Jurkiana do współpracy z ko-
misją Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej

6 czerwca – MOPS w Bartoszycach zorganizował Forum 
Samorządowe nt. Sytuacja osób niepełnosprawnych 
w społeczności lokalnej. W imieniu Sejmiku wystąpili: To-
masz Czajczyc, Andrzej Jurkian, Tadeusz Milewski i Adam 
Kondzior

14 września – Sejmik poparł protest Krajowej Rady 
Osób Niepełnosprawnych odnośnie likwidacji niektó-
rych ulg podatkowych

16 listopada – Lech Śmiglewski powołany został na 
pełnomocnika wojewody ds. osób niepełnosprawnych

z1999
5 stycznia – Rada SONWO podjęła uchwałę o zmianie 
nazwy w związku z reformą administracyjną kraju

1 lutego – Podczas spotkania Sejmiku z przedstawicie-
lami nowej władzy samorządowej, w którym uczestniczył 
marszałek województwa warm.-maz. Jerzy Schmit i dy-
rektor PFRON Ireneusz Markiewicz, Sejmik zaproponował 
powołanie Rady Konsultacyjnej. Marszałek zaaprobował 
pomysł.

1 marca – Do prac w Komisjach przy PFRON oddelego-
wani zostali: Urszula Dudko, Teresa Skuza, Jan Dorożyński 
i Adam Kondzior.

14 kwietnia – Podczas spotkania zorganizowanego 
przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Samorządu 
Województwa Warm.-Maz. przy Wojewódzkim Funduszu 
Rehabilitacji do prac w  zespołach roboczych powołani 
zostali: Teresa Skuza, Urszula Dudko, Zofia Gadzikowska, 
Barbara Smolińska, Lucyna Jędryczka, Tomasz Czajczyc 
i Józef Koziełło

17 maja – Nadzwyczajne Walne Zebranie SONWO zmie-
niło nazwę Sejmiku na Warmińsko-Mazurski Sejmik 
Osób Niepełnosprawnych

6 września – Uchwała w  sprawie protestu przeciwko 
przewidywanej likwidacji ulg w  Zakładach Pracy Chro-
nionej
•	 pismo do parlamentarzystów w sprawie niepowoła-

nia Rady Konsultacyjnej przez Zarząd Województwa
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sowaniu wybrano trzech wiceprezesów. Zostali nimi: An-
drzej Jurkian, Ewa Sprawka i Urszula Dudko. Sekretarzem 
został Marek Skaskiewicz, a skarbnikiem Teresa Skuza.

W  czerwcu powołano Centrum Informacyjno-Szkole-
niowe przy WMSON, które rozpoczęło działalność 9 lipca. 
Małgorzatę Romaniuk zatrudniono na etacie koordyna-
tora. W  ramach programu „Partner” biuro Centrum wy-
posażono w sprzęt komputerowy, kserokopiarkę i aparat 
cyfrowy 

4 września – W skład Sejmiku weszło nowe stowarzy-
szenie – Amazonki z Iławy

9-10 listopada – Szkolenie dla liderów organizacji po-
zarządowych w Bęsi

z2002
3 czerwca – w skład Sejmiku weszła nowa organizacja 
– Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych Na-
dzieja w Piszu

Zorganizowane były szkolenia dotyczące pisania pro-
jektów i pozyskiwania sponsorów prowadzone metodą 
warsztatową z udziałem profesjonalnej kadry trenerskiej 
Biura Obsługi Ruchu Inicjatyw Samopomocowych z War-
szawy

Małgorzata Romaniuk, Koordynator Centrum wraz 
z przedstawicielem Sejmiku czynnie uczestniczyła w pra-
cach grupy roboczej w Warszawie, opracowującej misję, 
cele i zadania Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Poza-
rządowych oraz w  pracach podkomisji i  komisji sejmo-
wej nad ustawą o  rehabilitacji społecznej i  zawodowej 
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Powstał 12- stronicowy Kalendarz Sejmiku prezentujący 
twórczość artystów niepełnosprawnych (Urszula Dudko)

20 listopada – Wicemarszałek województwa Irena Pe-
tryna wyraziła potrzebę współpracy z Sejmikiem, jako re-
prezentantem środowiska osób niepełnosprawnych;

Wiesława Przybysz, dyrektor Departamentu Polityki Spo-
łecznej Urzędu Marszałkowskiego przedstawiła Sejmiko-
wi sprawozdanie z  realizacji programu dla osób niepeł-
nosprawnych

z2000
11 lutego – Maria Maciejska, dyrektor Miejskiego Ze-
społu ds. Rehabilitacji Zawodowej i  Społecznej Osób 
Niepełnosprawnych i dyrektor Regionalnej Kasy Chorych 
Maciej Tokarczyk przedstawili swoje działania na rzecz 
osób niepełnosprawnych

21 marca – Z  okazji Międzynarodowego Dnia Inwali-
dy spotkaliśmy się z  wojewodą warmińsko-mazurskim, 
podczas którego zaprezentowaliśmy organizacje nale-
żące do Sejmiku. Obecni byli również: Maria Maciejska, 
dyrektor Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej 
i  Społecznej Osób Niepełnosprawnych, Wiesława Przy-
bysz, dyrektor Departamentu Polityki Społecznej Urzędu 
Marszałkowskiego i Ireneusz Markiewicz, dyrektor PFRON 
w Olsztynie;

11 grudnia – Sejmik nie zgodził się na podpisanie po-
rozumienia między Zarządem Powiatu w Ostródzie i Uni-
wersytetem Warmińsko-Mazurskim a PFRON w zapropo-
nowanej przez Oddział PFRON formie.
•	 Sejmik wybrał Tadeusza Milewskiego i Tomasza Czajczy-

ca do kontaktu z  Warmińsko-Mazurską Kasą Chorych 
w sprawach dotyczących osób niepełnosprawnych.

z2001
13 marca – Podczas pierwszego spotkania po zebraniu 
sprawozdawczo-wyborczym Rady Sejmiku w jawnym gło-
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z2003
OGŁOSZONY PRZEZ RADĘ EUROPY
ROKIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

8 lutego – Olsztyn; Bal Charytatywny połączony z aukcją 

19 lutego – Regionalna Konferencja Niepełnosprawni 
w Zjednoczonej Europie w Olsztynie

1 kwietnia – Arkadiusz Dowejko zatrtrudniony został na 
stanowisku specjalisty ds. informacyjno-szkoleniowych

7 kwietnia – Prezentacja i przyjęcie w poczet Sejmiku 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Po-
wiatu Iławskiego Promyk

5 maja – Prezentacja i przyjęcie w poczet członków Sto-
warzyszenia Pomocy Chorym na Fenyloketonurię Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego Warmia w Olsztynie;

22 września – Konferencja - Rehabilitacja zawodowa 
osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej 
na Warmii i Mazurach we współpracy z PIP i PFRON; 

4 października – W olsztyńskiej Galerii Rynek odbył się 
wernisaż prac artystów niepełnosprawnych;

23 października – X-lecie Warmińsko-Mazurskiego 
Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. 

z2004
13 lutego – Bal charytatywny połączony z aukcją, z któ-
rego dochód wyniósł 8060,31 zł;

8 marca – Wiceprezes WMSON Urszula Dudko znalazła 
się w  złotych dziesiątkach konkursów: Kobieta Sukcesu 
2004 i Kobieta Niezwykła 2004, i zdobyła I miejsce w ple-
biscycie radiowym konkursu Kobieta Sukcesu 2004;

Październik – Rozstrzygnięcie i Gala ogólnopolskiego 
konkursu na najlepszy program samorządowy na rzecz 
osób niepełnosprawnych Równe szanse, równy dostęp – 
Olsztyn 2004

5-7 października – Inauguracja Dni Osób Niepełno-
sprawnych w Olsztynie – Sejmik przejął władzę w mie-
ście – prezes WMSON Tadeusz Milewski zastąpił prezy-
denta Czesława Jerzego Małkowskiego, a  wiceprezes 
Urszula Dudko zastąpiła przewodniczącego Rady Miasta 
Zbigniewa Dąbkowskiego;
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8 października – W  Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. 
Józefa Rusieckiego odbyło się 
Sympozjum naukowe Twórczość 
i  sztuka w  życiu osób niepełno-
sprawnych (prowadzenie: doktor 
Leonard Januszko, dziekan Wy-
działu Fizjoterapii w OSW); 

6-11 listopada – Kontynuacja projektu pn. Zwiedzamy 
Stolice Zjednoczonej Europy – wycieczka do Londynu. 
Podczas bardzo miłego spotkania z  polonią angielską 
podarowaliśmy gospodarzom gwasz autorstwa Urszuli 
Dudko;

Z inicjatywy Sejmiku powstał album Zawsze niech będzie 
słońce… – kronika wydarzeń 2003 roku – Europejskiego 
Roku Osób Niepełnosprawnych na Warmii i  Mazurach 
(Urszula Dudko);

Dzięki szeroko zakrojonym działaniom informacyjnym 
cztery nowe stowarzyszenia z terenu województwa zo-
stały przyjęte do WMSON: Sportowy Klub Jeździecki Le-
śniczówka w Tuławkach, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci 
Niepełnosprawnych Nasze Dzieci w  Reszlu i  Północno

-Wschodnie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie 
Rozsiane w Ełku.

z2005
W lutym – Zorganizowaliśmy wyjazd do Warszawy do 
Teatru Muzycznego Roma na słynny musical Koty;

W  lutym – Odbyło się spotkanie zatytułowane Przy-
wróćmy blask Stadionowi Leśnemu, z  pokazem filmów 
archiwalnych, obrazujących wydarzenia na tym obiekcie 
z udziałem zaproszonych gości – znanych lekkoatletów, 
w  tym Ireny Szewińskiej. Impreza - projekt zgłoszony 
przez środowisko osób niepełnosprawnych z  WMSON, 
które wystąpiło z wnioskiem do Prezydenta Miasta, aby 
na tym terenie powstało integracyjne centrum sportu, re-
habilitacji i rekreacji wraz ze stadionem lekkoatletycznym 
dostępnym zarówno dla pełno- i  niepełnosprawnych. 
W Galerii Rynek towarzyszyła temu wystawa fotograficz-
na przygotowana przez Centrum Informacyjno-Szkole-
niowe wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury;

19 grudnia – Warszawa; Sejmik otrzymał z Zarządu PFRON 
statuetkę Za wszechstronną działalność na rzecz rehabili-
tacji i wyrównywania szans osób niepełnosprawnych.

z2006
25 lutego – III Bal Charytatywny;

21 marca – Sejmik podjął współpracę z  Radą Or-
ganizacji Pozarządowych Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego. Przedstawicielem Sejmiku zo-
stał Tadeusz Milewski, pełnomocnikiem wojewody 
ds. osób niepełnosprawnych zaś Lech Śmiglewski. 
Lucyna Jędryczka i Marianna Kunikowska znalazły się 
w złotej 10. Kobiety Sukcesu 2006, a w radiowej kate-
gorii tego konkursu zajęły I i II miejsce;
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19-20 maja – Karnity; II Konferencja Reprezentacji Or-
ganizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego;

1 listopada – Urszula Dudko i Tadeusz Milewski kwestu-
ją na Cmentarzu Komunalnym w Olsztynie

2-3 grudnia – Wyjazd na Galę Integracji połączony ze 
zwiedzaniem Warszawy;

W  poczet organizacji zrzeszonych w  WMSON weszło 
Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepeł-
nosprawnym, zaś w  kwietniu dwie organizacje zostały 
wykreślone: Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom 
z  Upośledzeniem Umysłowym z  Iławy oraz Sportowy 
Klub Jeździecki Leśniczówka.

z2007
W  lipcu zakończyliśmy realizację projektu Handikap 
plus. Badania problemu niepełnosprawności na Warmii 
i Mazurach, realizowanego w partnerstwie z Olsztyńską 
Szkołą Biznesu, finansowanego ze środków UE w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON (Dzia-

łanie 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepeł-
nosprawnych).

Powołaliśmy Obserwatorium Rynku Pracy Osób Niepeł-
nosprawnych Handicap;

1-2 grudnia – Wyjazd na Galę Integracji połączony ze 
zwiedzaniem Warszawy;

Wydany został informator Vademecum Niepełnospraw-
ność,

W  poczet organizacji zrzeszonych w  WMSON zostały 
przyjęte 4 nowe stowarzyszenia (Stowarzyszenie Pomo-
cy Osobom po Udarach Con Crresco, Stowarzyszenie 
Chorych Reuma, Fundacja na Rzecz Osób Głuchych i Ję-
zyka Migowego oraz Centrum Ochotników Cierpienia 
Archidiecezji Warmińskiej).

z2008
20 października – Uroczyste obchody XV-lecia 
działalności Sejmiku uświetniło nadanie odznaczeń 
państwowych, statuetek i  dyplomów zasłużonym 
członkom i  osobom, działającym na rzecz środowiska 
niepełnosprawnych;
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20-23 października – Sejmik zorganizował szkolenie 
w Hotelu Miłomłyn Zdrój połączone z warsztatami.
Ich tematyką było:
•	 Pozyskiwanie środków finansowych na bieżącą dzia-

łalność – szkolenie i konsultacje prowadzone przez 
przedstawiciela Wojewódzkiej Rady Organizacji Po-
zarządowych w Olsztynie;

•	 Budowanie zespołu i  rozwiązywanie konfliktów – 
szkolenie i warsztaty prowadzone przez przedstawi-
cieli Stowarzyszenia Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw 
Społecznych w Warszawie.

11 listopada – W Hali widowiskowo-sportowej Urania 
odbył się happening sportowo – taneczny Olsztyn tań-
czy;

3-4 grudnia – Wyjazd na Galę Integracji połączony ze 
zwiedzaniem Warszawy.

z2009
26 maja – Konferencja rozpoczynająca realizację projek-
tu Pomagać innym;

20-21 czerwca – Realizacja projektu Pomagać innym. 
Zawody sportowe – tenis z udziałem Wojciecha Fibaka;

12 września – Kontynuacja projektu Pomagać innym – 
impreza na polu golfowym w Naterkach. W turnieju gol-
fowym najlepszy okazał się Arkadiusz Dowejko. Za nim 
uplasowali się Paweł Matracki i  Krzysztof Śledź. Uczest-
nicy wzięli również udział w seminarium poświęconym 
projektowi Pomagać innym oraz filantropii. Spotkanie 
zakończyło się programem artystycznym p.n. „Wieczór 
meksykański”.

z2010
17 lutego – II Forum Gospodarcze, Skuteczne pozyski-
wanie funduszy zewnętrznych dla organizacji – fundra-
ising i sponsoring;
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W  kwietniu i  listopadzie – Hotel Miłomłyn Zdrój; 
W ramach dofinansowanego zadania Sejmik zorganizo-
wał warsztaty i szkolenie. Tematem ich były:
•	 Trening kompetencji społecznych – komunikacja, 

asertywność,
•	 Psychologia współpracy z ludźmi,
•	 Trening umiejętności interpersonalnych w negocja-

cjach.

18 października – Tadeusz Milewski Człowiekiem Roku 
2010. Tytuł Człowieka Roku i Statuetka im. Włodzimierza 
Kopydłowskiego przyznawana jest od czterech lat. Tade-
usz Milewski jest pierwszym laureatem tego wyróżnienia 
z Warmii i Mazur;

11 listopada – Hala widowiskowo-sportowa Urania, 
happening sportowo-taneczny Olsztyn tańczy;

2-3 grudnia – Gala Integracji połączona ze zwiedzaniem 
Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Gospodarzami 
wieczoru byli – Agata Młynarska i Piotr Pawłowski. Nad 
uroczystością honorowy patronat objął Prezydent Rzecz-
pospolitej Polskiej Bronisław Komorowski we współpracy 
z Komisją Europejską. Za pośrednictwem Internetu powi-
tał publiczność profesor Jerzy Buzek. 

z2011
Styczeń – Prezydent Miasta Olsztyna Piotr Grzymowicz 
wręczył Tadeuszowi Milewskiemu Statuetkę św. Jakuba;

3 kwietnia – Walne Zebranie Warmińsko-Mazurskie-
go Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w sprawie zmian 
w Statucie;

7 sierpnia – VII Festyn sportowo-integracyjny Przywróć-
my blask Stadionowi Leśnemu;

1 września – Rozpoczęła się realizacja dofinansowane-
go ze środków UE projektu Pytasz, nie błądzisz. Ośrodki 
poradnictwa prawnego i  obywatelskiego w  wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim; 

5 września – Prezes Zarządu Komunikacji Miejskiej 
Bogdan Skoneczny przedstawił propozycję Rady Miasta, 
dotyczącą ulg w  opłatach i  uprawnień osób niepełno-
sprawnych do przejazdów komunikacją miejską;

7-8 grudnia – Gala Integracji połączona ze zwiedza-
niem Centrum Nauki Kopernik w Warszawie;

14 grudnia – I Debata Powiatowa w Ostródzie na temat 
Partnerstwo – nowe wyzwania; Pełnomocnik ds. współ-
pracy z  organizacjami pozarządowymi Gminy Małdyty 
Krystyna Szarzyńska przedstawiła działania Urzędu Gmi-
ny na rzecz osób niepełnosprawnych i organizacji poza-
rządowych;

15 grudnia – Podczas zebrania Rady WMSON omówi-
liśmy wypracowane w  ramach projektu Zintegrowani 
Niepełnosprawni propozycje standardów oraz zmian 
w Statucie i  regulaminie pracy Rady Sejmiku. W poczet 
członków WMSON przyjęta została Fundacja Inicjatywa 
Kobiet Aktywnych FIKA.
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z2012
27 marca – Do Sejmiku wstąpiły trzy stowarzyszenia: 
Fundacja Teresy Malec Łatwiej Razem, Stowarzysze-
nie Przyjaciół Niesłyszących i  Narządu Ruchu Arkadia 
w Działdowie i Stowarzyszenie na Rzecz Jakości Obsługi 
Medycznej w Ostródzie;

23 kwietnia – Odbyła się dyskusja nad opracowaną przez 
zespół, a przedstawioną przez Marka Skaskiewicza Strate-
gią Rozwoju WMSON. Adam Kondzior zdał relację z obrad 
Kongresu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, do-
tyczącą, m.in. przekształcenia PFRON w 2014 roku.

Do Sejmiku wstąpiło Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób Upośledzonych Umysłowo Koło w Ostródzie i Ełc-
kie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z  Problemami Psy-
chicznymi i Zagrożonych Marginalizacją Ostoja;

29 maja – Bartoszyce; Debata nt. Partnerstwo ponad 
podziałami. Gospodyni debaty, Lucyna Jędryczka, wice-
prezes WMSON, w podsumowaniu spotkania podkreśliła 
znaczenie wielu instytucji i  organizacji działających na 
rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Spotkanie 
zakończyło podpisanie porozumienia pomiędzy sta-
rostą powiatu bartoszyckiego Wojciechem Prokockim, 
a  prezesem WMSON Tadeuszem Milewskim o  dalszej 
współpracy na rzecz poprawy jakości życia osób niepeł-
nosprawnych.

23 czerwca – W Sanktuarium Krzyża Świętego w Klebar-
ku Wielkim w ramach uroczystości, związanych z ogólno-
polską pielgrzymką osób niepełnosprawnych uroczyście 
odsłonięty został pomnik Papieża Polaka Jana Pawła II. 
Autorem projektu pomnika jest Izydor Borys z Wydziału 
Sztuki UWM w Olsztynie. Postać Papieża odlana z brązu 
w jednym z warsztatów odlewniczych w Obornikach koło 
Poznania ma 2,1 m wysokości i waży 350 kilogramów.

9 października – Elbląg; Debata Powiatowa na temat 
Platforma współpracy – rzeczywistość, a  oczekiwania. 
Podczas spotkania zaprezentowany został projekt Zinte-
growani Niepełnosprawni – rozwój sieci organizacji War-
mińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, 
w ramach którego realizowanych jest pierwszych 10 de-
bat powiatowych i wiele innych działań na rzecz środo-
wiska osób niepełnosprawnych.

10 października – W skład WMSON weszło 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym z Elbląga;
•	 W  poczet członków WMSON przyjęte zostało Sto-

warzyszenie Rehabilitacji i Pomocy Osobom z Wadą 
Słuchu Pokonać ciszę. 



10 25 LAT WMSON

z2013
7 lutego – Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław 
Komorowski uhonorował Tadeusza Milewskiego, prezesa 
WMSON, za zasługi dla rozwoju i upowszechniania spor-
tu osób niepełnosprawnych Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski, a  Piotr Łożyński odznaczony 
został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski;

20-22 marca – Warszawa; Wizyta studyjna do sieci or-
ganizacji zrzeszających NGO, działające na rzecz osób 
niepełnosprawnych.

3 maja – Olsztyn; W 222. rocznicę uchwalenia Konstytu-
cji 3 Maja w Urzędzie Wojewódzkim nastąpiło wręczenie 
odznaczeń państwowych za zasługi w  działalności na 
rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia ośmiorgu 
członkom WMSON;

5 czerwca – Uroczystość Jubileuszu XX-lecia Warmiń-
sko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych 
odbyła się pod patronatem wojewody warmińsko-ma-
zurskiego w  Urzędzie Wojewódzkim, gdzie wręczono 
wyróżnienia, w tym odznaczenia państwowe;

5-7 czerwca – Miłomłyn; Konferencja Zintegrowani Nie-
pełnosprawni 2013. Kontynuowane były prace w  czte-
rech zespołach, powołanych do wypracowania modelu 
wdrażania planu na 2013 rok w poszczególnych obsza-
rach Strategii Rozwoju Sejmiku na lata 2012-2016. Wy-
stąpienia i  dyskusja nad aktualną sytuacją osób niepeł-
nosprawnych odbyła się z udziałem: Marka Plury, posła 
na Sejm RP, Zdzisława Szczepkowskiego, dyrektora Wo-
jewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, Marii Maciejskiej, 
dyrektor Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej 
i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie oraz 
Mariusza Bojarowskiego, zastępcy przewodniczącego 
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnospraw-
nych w Ostródzie.

z2015	
14 lutego – One Billion Rising. Akcja polegała na wyra-
żeniu sprzeciwu dla przemocy wobec kobiet niepełno-
sprawnych poprzez wspólny taniec.
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9 maja – Gala Olsztyniacy 1945 odbyła się w Filharmo-
nii olsztyńskiej z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny 
światowej i przyjazdu do wyzwolonego Olsztyna pierw-
szych osiedleńców.

22 grudnia – Szkolenie tramwajowe. Spotkanie zorga-
nizował Urząd Miasta Olsztyna oraz Warmińsko-Mazurski 
Sejmik Osób Niepełnosprawnych we współpracy z  Za-
rządem Dróg, Zieleni i Transportu oraz Miejskiego Przed-
siębiorstwa Komunikacyjnego.

Z Sejmiku wykreślono 4 organizacje: Towarzystwo Przy-
jaciół Dzieci Koło Dzieci Chorych na Cukrzycę, Stowa-
rzyszenie Chorych Reuma, Stowarzyszenie Przyjaciół 
Niesłyszących i Narządu Ruchu Arkadia, Stowarzyszenie 
Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego Helper. Zło-
żyło rezygnację: Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych. Przestało prowadzić działalność: 
Stowarzyszenie Szansa na Sprawność Visquere.

z2016
W  konkursie „Godni Naśladowania” WMSON otrzymał 
specjalne wyróżnienie od Radia Olsztyn za zorganizowa-
nie Galii Olsztyniacy 1945

W ramach konkursu Lady D laureatkami zostały:
•	 w kategorii „Dobry start” – Marta Kocon – pierwszy 

migający psycholog w Olsztynie,
•	 w kategorii „Życie społeczne” - Marianna Kunikowska 

- prezes OTA,
•	 w kategorii „Kultura i Sztuka” Urszula Dudko, malarka, 

prezes Polskiego Towarzystwa Stwardnienie Rozsia-
nego w Olsztynie.

Ponadto dwie pani otrzymały wyróżnienie:
•	 w kategorii „Sport” - Zofia Sarnacka, miłośniczka spor-

tu, należy do Olsztyńskiego Klubu Sportowego War-
mia i Mazury oraz Stowarzyszenia Kultury Fizycznej 
Sportu i  Turystyki Niewidomych i  Słabowidzących 
CROSS Warszawa o zasięgu ogólnopolskim.

•	 Super wyróżnienie w  kategorii „Życie społeczne” 
otrzymała Pani Lucyna Jędryczka – przewodnicząca 
Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych 
z Bartoszyc. 

z2017
Rozwój Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Nie-
pełnosprawnych opierał się w  głównej mierze na 
realizacji projektów pozyskiwanych ze źródeł ze-
wnętrznych. Realizacja projektów dzięki doświad-
czonej kadrze przebiega sprawnie. 
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Wydarzenia i projekty
Festyny Jesteśmy Razem

Wojewódzki Festyn Integracyjny Jesteśmy Razem to 
majowe spotkanie mieszkańców miasta Olsztyna 
i  województwa warmińsko-mazurskiego mające na 
celu integrację społeczeństwa  poprzez wspólną za-
bawę, rekreację, wypoczynek. Ma jednocześnie pod-
nosić świadomość osób niepełnosprawnych o  ich 
prawach, a także kreować ich pozytywny wizerunek.

Pierwszy Festyn zorganizowany był w  1999 roku przez  
Centrum Edukacji i  Inicjatyw Kulturalnych w  Olsztynie. 
Od 2006 roku Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepeł-
nosprawnych włączył się w organizację imprezy w CEiIK. 
Od 2009 roku WMSON jest organizatorem imprezy na 
Rynku Starego Miasta w  Olsztynie. Festyn uświetniają 
występy sceniczne osób niepełnosprawnych, przepla-

tane występami olsztyńskich grup 
muzycznych. Pojawiają się również 
stoiska prezentujące twórczość ręko-
dzielniczą artystów niepełnospraw-
nych. Prócz tego, podczas imprezy 
odbywają się pokazy ratownictwa 
medycznego, połączone ze szkole-
niem prowadzonym przez wolonta-
riuszy z Polskiego Czerwonego Krzy-
ża oraz różne sposoby terapii osób 

niepełnosprawnych np. za pomocą psa – dogoterapia. 
Odbywają się gry i  zabawy edukacyjne dla młodszych 
i starszych uczestników Festynu. Każdy uczestnik może-
dowiedzieć się, jak zadbać o własne zdrowie i kondycję 
fizyczną. Zapewniony jest  tłumacz języka migowego 
dla osób głuchych. Dzięki takim spotkaniom osoby peł-
nosprawne mogą dostrzec, jak osoby niepełnosprawne 
radzą sobie z problemami i jak funkcjonują w życiu spo-
łecznym. 
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Festyny Przywróćmy blask Stadionowi Leśnemu

Głównym celem imprezy było przybliżenie dorob-
ku artystycznego artystów niepełnosprawnych,  
a także pobudzenie współpracy między partnerami 
społecznymi, organizacjami pozarządowymi, służ-
bami społecznymi i  wolontariatem. Intencją orga-
nizatorów było integracja osób niepełnosprawnych 
poprzez wspólną zabawę i wypoczynek.

W  programie Festynu przewidziane były występy 
artystyczne, gry, zabawy, konkursy, prezentacje 
twórczości osób niepełnosprawnych oraz pokaz 
medycyny ratunkowej.

Cykl spotkań NGO Zintegrowani Niepełnosprawni 
(od 2000 roku)

W ramach corocznych spotkań przedstawicieli organiza-
cji Sejmiku i gości z kraju i zagranicy odbywają się debaty 
na temat aktualnej sytuacji osób z niepełnosprawnościa-
mi,  szkolenia dla liderów i kadry, następuje wymiana do-
świadczeń, powstają nowe pomysły działań, współpracy.



14 25 LAT WMSON

natomiast wystawę, która była czynna od 7 do 10 paź-
dziernika zobaczyło około 800 osób.

Następnie 7 października rozpoczęła się konferencja pn. 
Osoba niepełnosprawna w  środowisku zorganizowania 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Od godziny 10.00 władzę w  Olsztynie przejęli niepeł-
nosprawni. Nastąpiło bowiem uroczyste przekazanie 
insygniów miasta 
osobom niepełno-
sprawnym przez 
Prezydenta Miasta 
przy udziale Orkie-
stry Dętej z  Olszty-
na oraz olsztyńskich 
Chirliderek. Ponad-
to otwarto również III Wojewódzką Spartakiadę Osób 
Niepełnosprawnych. 

Rak piersi nie jest już wyrokiem, przekonywały w sobotę 
mieszkańców Olsztyna Amazonki. Każdemu, kto pojawił 
się przed ratuszem przypinały różową wstążeczkę i wrę-
czały balonik tego samego koloru.

Równe szanse, równy dostęp (2004)

Jak Olsztyn łamie bariery, jak samorząd wspiera niepeł-
nosprawnych - zobaczyła cała Polska podczas finału 
ogólnopolskiego konkursu Równe szanse, równy dostęp. 
A sprawdzian wypadł pomyślnie.

Olsztyn, jako lau-
reat zeszłorocznej 
edycji tego kon-
kursu PFRON, pod-
jął się roli gospoda-
rza tegorocznego 
finału konkursu. 
Galę w Hali Urania 
poprzedził cykl im-
prez: seminariów, 
konferencji, wystę-

pów artystycznych. Ich celem była nie tylko prezentacja 
twórczości osób niepełnosprawnych, ale też przełamy-
wanie barier, na które w codziennym życiu natrafiają nie-
pełnosprawni, w tym na barierę mentalną - strachu, lęku 
zdrowych przed niepełnosprawnymi.

Pierwszą imprezą 
była wystawa prac 
artystów niepełno-
sprawnych Dziw-
ny jest ten świat..., 
która odbyła się 
w  Galerii Rynek 
na Starym Mieście 
w Olsztynie. Swoje 
prace wystawiło dwunastu niepełnosprawnych artystów, 
a wśród nich Urszula Dudko, Aleksander Wołos, Danuta 
Śleszyńska, Bożenna Saniewska.

Wernisaż otworzył Prezydent Miasta Olsztyn Czesław 
Jerzy Małkowski. Przybyło około 80 zaproszonych gości, 
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Specjalnie na Marsz różowej wstążki przejechali do Olszty-
na mieszkańcy innych miast m.in. Elbląga, Iławy. Najpierw 
Amazonki i  ich przyjaciele bawili się podczas koncertu 
przed Urzędem Miasta, a  następnie uformowali pochód 
i ruszyli do Uranii, niosąc transparent Kochamy cię życie.
Będzie, co oglądać, będzie co słuchać - zapowiadał Ta-
deusz Milewski, przewodniczący Sejmiku Osób Niepeł-
nosprawnych na Warmii i  Mazurach, otwierając galę 
konkursową. Pióra nie starczy, by oddać to, co działo się 
w Hali Urania. Monika Koziołek, Bronisław i Elżbieta Hara-
siuk - zaśpiewali lirycznie i przepięknie. Potem był żywioł 
- samba, rumba, cha-cha - czyli pokaz tańca na wózkach 

w  wykonaniu Piotra Iwanickiego i  Doroty Janowskiej. 
Słusznie prowadzący galę Paweł Burczyk mówił co chwi-
lę o  tancerzach - mistrzowie. Rozstrzygnięcie konkursu 
rozdanie nagród, choć było głównym punktem gali, jak-
by zeszło na drugi plan. Bo w  tę sobotę ważniejsza od 
pieniędzy była wspólna zabawa. 

A finał gali był zaskakujący. Po raz czwarty zagrali ze sobą 
zawodowi muzycy z  Filharmonii Olsztyńskiej pod batutą 
Jerzego Koska i muzycy - amatorzy z  Integracyjnej Orkie-

stry Perkusyjnej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
z  Upośledzeniem Umysłowym w  Giżycku pod dyrekcją 
Katarzyny Kowal-Łepkowskiej (w sobotę odebrała ona na-
grodę marszałka województwa za swoją pracę). Niektórzy 
z młodych muzyków nie znają nut. Jak słyszą, jak zapisują 
muzykę, to wiedzą tylko oni i ich dyrygentka. Zaczęli polo-
nezem z Pana Tadeusza, a skończyli tańcem Eleny z filmu 
Bandyta. 

Po ostatnim akordzie muzyków Urania zamarła, 
by wybuchnąć owacjami. Widzowie wstawali z  miejsc. 
Długo bili brawa. Potem na scenę spłynęły kosze kwia-
tów. Starym obyczajem teatralnym publiczność dzięko-
wała wszystkim artystom - za koncert, za ich siłę woli, za 
odwagę, by być i żyć.

- Olsztyn jest wzorem dla innych samorządów - nie 
szczędził pochwał pod adresem władz miasta Leszek Ze-
liński, pełnomocnik rządu d.s. osób niepełnosprawnych. - 
Znakomita impreza - wtórował mu prezes PFRON Roman 
Sroczyński.

Prezydent Olsztyna Jerzy Małkowski skromnie odpowia-
dał, że na ile to możliwe samorząd stara się, by Olsztyn 
był miastem przyjaznym dla wszystkich, także dla niepeł-
nosprawnych.
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Projekt Centrum Informacyjno–Poradnicze dla Osób 
Niepełnosprawnych

Celem projektu było stworzenie bezpłatnego syste-
mu udzielania informacji na temat przysługujących 
uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyj-
nego i pomocy technicznej dla osób niepełnospraw-
nych oraz porad psychologicznych i społeczno-praw-
nych na terenie województw warmińsko-mazurskiego 
i pomorskiego (we wcześniejszych edycjach również 
na terenie województwa lubelskiego).

Projekt realizowany jest nieprzerwanie od 2001 roku. Do 
roku 2012 nosił nazwę Centrum Informacyjno-Poradni-
cze dla Osób Niepełnosprawnych. Od 17 lat pracami ze-
społu projektowego kieruje Małgorzata Romaniuk.

Przedmiotem działalności Centrum Informacyjno-Porad-
niczego dla Osób Niepełnosprawnych jest świadczenie 
usług informacyjnych i poradniczych oraz konsultacji dla 
środowiska osób niepełnosprawnych w biurach projek-
towych w Olsztynie i Gdańsku.

W ramach projektu osobom niepełnosprawnym są 
oferowane usługi  w zakresie:
•	 informacji	odnośnie	przysługujących	ulg	i uprawnień,
•	 możliwości	 zakupu	 sprzętu	 rehabilitacyjno-medycz-

nego,
•	 informacji	 na	 temat	 usług	 dostępnych	 osobom	 nie-

pełnosprawnym,
•	 porad	psychologicznych,
•	 porad	prawnych,
•	 porad	społeczno-obywatelskich,
•	 doradztwa	edukacyjnego.

Projekt Biuro Karier

Beneficjentami projektu mogą być osoby niepełno-
sprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełno-
sprawności, pozostające bez zatrudnienia i w wieku 
aktywności zawodowej.
Celem projektu jest: 
•	 wprowadzenie	 osób	 niepełnosprawnych	 na	 otwarty	

rynek pracy,
•	 zwiększenie	aktywności	 zawodowej	 i wiedzy	o przy-

sługujących prawach  i obowiązkach osób niepełno-
sprawnych na otwartym rynku pracy,

•	 umożliwienie	 kontaktu	 osobom	 niepełnosprawnym		
z pracodawcami.
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Ponadto uczestnicy projektu otrzymują:
•	 zwrot	 kosztów	 dojazdów	 na	 zajęcia	 dla	 osób	 spoza	

Olsztyna i Gdańska.
Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły. Formularz zgło-
szenia można wypełnić i złożyć w biurach projektu lub wysłać 
drogą elektroniczną. 

Wycieczki organizowane przez WMSON w latach 
2003-2018 

1. 23-25.10.2003 roku – Karlskrona – wycieczka pro-
mowa z okazji Jubileuszu X-lecia WMSON

2. 08-12.06 2004 roku –„Zwiedzamy stolice zjednoczo-
nej Europy – Paryż”

3. 06-11.12.2004 roku „Zwiedzamy stolice zjednoczonej 
Europy – Londyn”

4. 07-14 05.2006 roku „Zwiedzamy stolice zjednoczonej 
Europy – Rzym”

5. 11-14.10.2006 roku „Zwiedzamy stolice zjednoczonej 
Europy – Berlin”

6. 27-31.05.2007 roku „Zwiedzamy stolice zjednoczonej 
Europy – Ryga-Helsinki-Tallin-Wilno”.

7. 15-20.10.2007 roku – wizyta w Parlamencie Europej-
skim w Brukseli i zwiedzania Krajów Beneluksu.

8. 23-30.09.2008 roku „Zwiedzamy stolice zjednoczonej 
Europy - Ateny” – Grecja - wycieczka z okazji Jubile-
uszu XV-lecia WMSON

9. 22-26.09.2009 roku - wycieczka do Krakowa, Wie-
liczki i Częstochowy

10. 10-13.09.2010 roku „Zwiedzamy stolice zjednoczonej 
Europy – Sztokholm”

11. 15-19.09 20014 roku „Zwiedzamy stolice zjednoczo-
nej Europy – Praga”

12. 01-05.09.2015 roku „Zwiedzamy stolice zjednoczonej 
Europy – Budapeszt”

13. 30.09.-02.10.2018 roku – wycieczka promowa do 
Szwecji z okazji Jubileuszu XXV-lecia

Dofinansowanie imprez turystycznych – Miejski Zespół ds. Reha-
bilitacji Zawodowej i Społecznej ON w Olsztynie (środki PFRON)

Uczestnikom zapewniamy bezpłatnie:
•	 poradnictwo	psychologiczne	i doradztwo	zawodowe,
•	 przygotowanie	Indywidualnych	Planów	Działań	-	pla-

nów drogi życiowej i zawodowej,
•	 wsparcie	 pośrednika	 pracy	 -	 aktywne	 poszukiwanie	

pracy na otwartym rynku,
•	 warsztaty	aktywizujące	z doradcą	zawodowym	i psy-

chologiem,
•	 szkolenia	zawodowe	dla	części	beneficjentów,
•	 wsparcie	 specjalisty	 ds.	 aktywizacji	 zawodowej	 osób	

niepełnosprawnych
•	 giełdy	pracy
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Projekt Handikap Plus
Projekt realizowany był od czerwca 2006 r. do lipca 2007 r.

Projekt EFS z  Działania 1.4 – Integracja zawodowa 
i  społeczna osób niepełnosprawnych; Schemat „a” 
– Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stop-
niu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy 
Olsztyńskiej Szkoły Biznesu (OSB) i Warmińsko-Ma-
zurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych (WM-
SON) pod nazwą Handikap plus. Badania problemu 
niepełnosprawności na Warmii i Mazurach. 
 

Przedmiotem działań były badania osób niepeł-
nosprawnych, pracodawców i  decydentów, mające za 

zadanie analizę problemu niepełnosprawności, okre-
ślenie najważniejszych barier zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych na rynku pracy oraz przeprowadzenie 
diagnozy istniejącego systemu wsparcia osób niepełno-
sprawnych w województwie warmińsko-mazurskim. 

Uzyskane rezultaty umożliwiają realizację nowych 
inicjatyw społecznych na rzecz niepełnosprawnych i na-
wiązanie nowych form współpracy pomiędzy pracodaw-
cami i ich organizacjami zawodowymi, stowarzyszeniami 
i organizacjami pozarządowymi w obszarze zwiększenia 
możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Projekt Pomagać Innym
Realizowany był od 1 kwietnia 2009 roku do 30 marca 
2010 roku

Celem projektu Pomagać innym było uświadomienie 
przedsiębiorcom, urzędnikom, wszystkim mieszkań-
com Warmii i Mazur, że filantropia to zarówno szla-
chetne działanie na rzecz osób potrzebujących, jak 
i  praktyczna obywatelska aktywność, dzięki której 
całe grupy obywateli zagrożonych społecznym wy-
kluczeniem otrzymują równe szanse. 

Dofinansowany z  UE projekt Pomagać innym 
zrealizowany został przez Polski Związek Niewidomych 
Okręg Warmińsko-Mazurski wspólnie z Grupą Olsztyńska 
Szkoła Biznesu i Warmińsko-Mazurskim Sejmikiem Osób 
Niepełnosprawnych.

Projekt był kompleksową akcją informacyjno-pro-
mocyjną, która poruszyła tematy takie, jak: równe szanse, 
elastyczność zawodowa i  alternatywne formy zatrud-
nienia, wolontariat, filantropia i  dobroczynność, współ-
praca międzysektorowa (biznes-NGO-samorząd) w celu 
integracji społecznej osób zagrożonych i wykluczonych 
społecznie. Przez realizację wpisanych tam zadań wpisał 
się on również w  cel strategiczny „Sprawny i  skuteczny 
system zapobiegania marginalizacji grup społecznych” 
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zawarty w  Strategii Polityki Społecznej Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego do 2015 roku.

Dzięki dobroczynności i  filantropii możliwe jest 
skuteczne działanie organizacji pozarządowych w  celu 
integracji społecznej osób wykluczonych społecznie.

W  trakcie realizacji projektu odbyły się dwa fora 
gospodarcze. I Forum Gospodarcze miało miejsce w  li-
stopadzie 2009 roku. Gośćmi byli przedstawiciele świata 
biznesu, których przekonywaliśmy do filantropii, do wspie-
rania osób potrzebujących pomocy nie tylko materialnej. 

Podczas II Forum Gospodarczego (16 lute-
go 2010 roku) dla zaproszonych przedstawicieli or-
ganizacji pożytku publicznego z  Warmii i  Mazur, od-
były się: szkolenie i  treningi, które przeprowadzali 
członkowie Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. 
Aby fundraising był skuteczny, musi być prowadzony 
profesjonalnie. Trenerzy uczyli nas, jak docierać do przed-
siębiorców, jak wzbudzać zaufanie, jak uzasadniać zabie-
gi o przekazanie wsparcia. 

W ramach projektu zorganizowany został w Olsz-
tynie turniej tenisowy z udziałem Wojciecha Fibaka. Był 
też turniej golfowy w Naterkach (patrz: Historia Sejmiku).

Jednym z efektów realizowanego na terenie Warmii 
i Mazur projektu Pomagać innym było odebranie przez 38 
firm, organizacji i osób zaszczytnego certyfikatu przystąpie-
nia do programu społecznego Filantrop Warmii i Mazur.

Projekt Praca na miarę
Realizatorzy: Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepeł-
nosprawnych w  partnerstwie z  Warmińsko-Mazurskim 
Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych.
Projekt był realizowany w  terminie od 1.08.2010 r. do 
31.08.2011 r. i  współfinansowany ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu był wzrost aktywności zawodowej 80 
osób niepełnosprawnych, zarówno kobiet i mężczyzn 

pozostających bez zatrudnienia z powiatu ziemskie-
go i grodzkiego elbląskiego oraz olsztyńskiego.

Projekt obejmował następujące formy wsparcia: doradz-
two zawodowe, szkolenia zawodowe, szkolenie kompu-
terowe ECDL, pośrednictwo pracy i staże zawodowe.

Projekt Zintegrowani Niepełnosprawni (2011-2013 UE)
- rozwój sieci organizacji WMSON był dofinansowany 
ze środków Unii Europejskiej, w  ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.
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Głównymi rezultatami projektu jest powstanie stra-
tegii rozwoju sieci, roczny plan działania, standardy 
funkcjonowania i  współpracy, oraz raport z  ewalu-
acji zewnętrznej Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku 
Osób Niepełnosprawnych.

Osiągnięcie założonych rezultatów wpłynie na wzrost po-
tencjału WMSON i  jego organizacji. Poszerzenie wiedzy 
i  umiejętności liderów, pracowników, wolontariuszy, przy-
gotowanie dokumentów diagnostycznych i planistycznych 
trwale wzmocni instytucjonalnie organizacje pozarządowe. 
Przygotowanie projektów i dofinansowanie zadań wzmocni 
je również finansowo. Wspólna praca, aktywność z  przedsta-

wicielami administracji zaowocuje rozwojem i kontynuacją 
trwałych mechanizmów współpracy na przyszłość. Rozsze-
rzenie sieci zwiększy jej reprezentatywność i skuteczność.

Projekt Pytasz nie błądzisz (2011-2015 UE) - okres 
realizacji 01.09.2011 roku do 31.08.2015 roku - prowa-
dzenie Regionalnych Ośrodków Poradnictwa Prawnego 
i Obywatelskiego w  Olsztynie, Ełku i Elblągu.

Projekt realizowany był w partnerstwie z Miejskim Zespo-
łem ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej w Olsztynie 
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w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Prio-
rytet V – Dobre rządzenie; Działanie 5.4 – Rozwój poten-
cjału trzeciego sektora.

Okres realizacji projektu: 09.2011 – 08.2015

Celem projektu było stworzenie efektywnego systemu 
bezpłatnego poradnictwa prawnego i  obywatelskiego 
w województwie warmińsko–mazurskim poprzez utworze-
nie i prowadzenie 3 Regionalnych Ośrodków Poradnictwa 
Prawnego i Obywatelskiego w Olsztynie, Elblągu i Ełku. 

Zakres działania Regionalnych Ośrodków:
•	 informacja	 i  poradnictwo	 obywatelskie	 i  prawne	

świadczone w siedzibach Ośrodków,
•	 mobilne poradnictwo świadczone dla grup zorganizowa-

nych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, 
•	 mobilne	poradnictwo	 świadczone	 indywidualnie	dla	

mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego,
•	 udostępnianie	zasobów	technicznych	(sprzęt,	wydaw-

nictwa) dla klientów Ośrodków, 
•	 działania	 informacyjne	 i  edukacyjne	w zakresie	praw	

obywateli,
•	 współpraca	z administracją	publiczną	i organizacjami	

pozarządowymi w zakresie podejmowanych działań.

Z pomocy Regionalnych Ośrodków mógł skorzystać każ-
dy dorosły mieszkaniec województwa warmińsko–ma-
zurskiego potrzebujący pomocy w zakresie poradnictwa 
prawnego i obywatelskiego.
Porady były udzielane z  zachowaniem zasad bezpłatności, 
poufności, bezstronności i niezależności, aktualności i rzetel-
ności informacji oraz samodzielności klienta. W całym okre-
sie realizacji projektu udzielono łącznie ponad 3800 porad.
W ramach projektu wydano również numerów Biuletynu 
o charakterze informacyjno-edukacyjnym oraz 5 porad-
ników w zakresie stosowania prawa

OLSZTYNIACY 1945

Z  okazji 70 rocznicy wyzwolenia Olsztyna oraz 70-lecia 
zakończenia II Wojny Światowej, Warmińsko-Mazurski 
Sejmik Osób Niepełnosprawnych serdecznie zaprosił na 
uroczystą Galę pod nazwą  Olsztyniacy 1945 , która odby-
ła się 9 maja 2015 r. w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii  
im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie.

Uroczystość ta organizowana była dla uhonorowa-
nia pierwszych osiedleńców, którzy w 1945 r. byli zamel-
dowani na terenie miasta Olsztyna i mieszkają w naszym 
mieście do dnia dzisiejszego.
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Trening dobrze ustawiony (z ERKON, 2013-2015 UE)
Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych 
w partnerstwie z Warmińsko-Mazurskim Sejmikiem Osób Nie-
pełnosprawnych, Agencją Ochrony Garda w   Olsztynie oraz 
Powiatowym Urzędem pracy w Elblągu realizowała w latach 
2013-2015 projekt Trening Dobrze Ustawiony w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.4  Niepełno-
sprawni na rynku pracy, dofinansowany ze środków UE. 
Aktywizacją społeczno-zawodową objęto 160 uczestni-
czek/uczestników (w  tym 90 kobiet oraz 70 mężczyzn) 
zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na 
niepełnosprawność, w tym intelektualną, oraz ze wzglę-
du na niezdolność do samodzielnego uzyskania pracy, 
utrzymania się w  zatrudnieniu bez specjalnego wspo-
magania, z  terenu Elbląga i  Olsztyna oraz Powiatu El-
bląskiego (Gminy: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, 
Markusy, Milejewo, Młynary, Pasłęk, Rychliki, Tolkmicko) 
oraz Powiatu Olsztyńskiego (Gminy: Barczewo, Biskupiec, 
Dobre Miasto, Dywity, Gietrzwałd, Jeziorany, Jonkowo, 
Kolno, Olsztynek, Purda, Stawiguda, Świątki).

Zatrudnienie Wspomagane uznane jest w Europie i na 
świecie za najskuteczniejszą metodę wspierania osób 
niepełnosprawnych w zdobyciu i utrzymaniu płatnego 
zatrudnienia. Indywidualna praca specjalisty ds. zatrud-
nienia - Trenera Pracy ma na celu dopasowanie możliwości 
do potrzeb pracodawcy i osoby niepełnosprawnej co 
skutkuje trwałym zatrudnieniem.

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, 
metodą zatrudnienia wspomaganego w latach 2013-
2017 wsparł 243 osoby ze znacznym i umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności, z czego 129 znalazło 
trwałe zatrudnienie. 

Od kwietnia 2018 r. realizowana jest czwarta edycja pro-
jektu Zatrudnienie Wspomagane dla 24 osób z woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego

Projekt Zatrudnienie wspomagane – prawdziwa praca 
(z RNIB Szkocja 2013-2015 UE)

Zatrudnienie Wspomagane – Prawdziwa Praca realizo-
wany na terenie 10 powiatów dla 40 niewidomych i nie-
dowidzących w partnerstwie z Królewskim Narodowym 
Instytutem Niewidomych w Szkocji. 

Ponad połowa uczestników znalazła pracę, powstał 
pierwszy w Polsce model zatrudnienia wspomaganego 
dla niewidomych i słabowidzących
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Projekt Aktywni Plus (2016 r. MRPPS)
Projekt finansowany ze środków Rządowego Programu 
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 
2014-2020. Umowa zawarta z  Ministerstwem Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej. Okres realizacji: od 01-07-2016 
do 31-12-2016.
Projekt skierowany był do osób w  wieku powyżej 60 
roku życia będących mieszkańcami województwa war-
mińsko-mazurskiego. 

Cele projektu:
•	 Podniesienie	poziomu	wiedzy	w zakresie	wpływu	try-

bu życia na stan zdrowia i samopoczucia oraz naucze-
nie czerpania satysfakcji z aktywnego spędzania czasu 
i wysiłku fizycznego 

•	 Zwiększenie	udziału	seniorów	w wydarzeniach	kultu-
ralnych, kształtowanie tożsamości regionalnej przez 
pogłębianie znajomości historii kraju oraz regionu

•	 Podniesienie	 kompetencji	 w  zakresie	 wykorzystania	
nowoczesnych technologii w  codziennym życiu 
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seniorów oraz podniesienie wiedzy w zakresie zagad-
nień prawnych i  kształtowanie świadomości swoich 
praw obywatelskich

•	 Integracja	 środowiska	 seniorów,	 przełamywanie	 ste-
reotypów w  postrzeganiu osób starszych przez nich 
samych i otoczenie, poprawa jakości i poziomu życia 
osób starszych dla godnego starzenia się poprzez ak-
tywność społeczną

•	 Zwiększenie	 różnorodności	 i  poprawa	 jakości	 oferty	
edukacyjnej dla osób starszych 

•	 Zwiększenie	 zaangażowania	 społecznego	 obywateli	
na rzecz seniorów i podejmowania działań podnoszą-
cych ich jakość i komfort życia

W ramach projektu oferowane bezpłatnie były:
•	 warsztaty	kulinarne	i spotkania	z dietetykiem
•	 wyjazdy	do	instytucji	muzealnych	i kulturalnych
•	 zajęcia	gimnastyczne	ogólnorozwojowe	 z  elementa-

mi relaksacji 
•	 spotkania	z dermatologiem/kosmetyczką
•	 rajdy	kulturalno-historyczne
•	 warsztaty	tematyczne	z prawnikiem,
•	 warsztaty	komputerowe	i z pierwszej	pomocy	przed-

medycznej

Wszystkie formy wsparcia dostosowane były do potrzeb 
i wymagań osób starszych. 

„Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnos-
prawnych – wspólna sprawa”.
 
Projekt realizowany w okresie 1 marca 2016 r.- 28 lutego 
2018 r. przez Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych 
(PFON) wraz z czterema partnerami w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi 
Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku 
pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość 

polityki na rzecz włączenia społecznego i  zawodowego 
osób niepełnosprawnych. Projekt był finansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.

Partnerami w realizacji projektu byli:
•	 Warmińsko-Mazurski	 Sejmik	 Osób	 Niepełnospraw-

nych
•	 Lubelskie	 Forum	 Organizacji	 Osób	 Niepełnospraw-

nych - Sejmik Wojewódzki
•	 Akademia	 Pedagogiki	 Specjalnej	 im.	 Marii	 Grzego-

rzewskiej
•	 Kancelaria	prawna	Domański	Zakrzewski	Palinka	sp.	k.

Działania projektu były ważnym etapem wdrażania w na-
szym kraju Konwencji o  prawach osób niepełnospraw-
nych (KPON), która ratyfikowana została przez Polskę we 
wrześniu 2012 r. Realizacja projektu stała się również do-
niosłym wydarzeniem w postulowanym przez Konwen-
cję procesie angażowania osób z niepełnosprawnościa-
mi do udziału w życiu publicznym i politycznym. 

W ramach projektu:
•	 zrealizowano	60	doradczo-programowych	debat	śro-

dowiskowych
•	 zrealizowano	28	debat	tematycznych
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•	 opracowano		Raport syntetyczny
•	 przygotowano	Zbiór rekomendacji zmian w  zakresie 

dostosowania polityk publicznych do postanowień 
KPON

•	 zrealizowano	40	 środowiskowych	debat	 konsultacyj-
nych.

•	 zrealizowano	20	debat	tematycznych	konsultacyjnych
•	 Opracowano	ostateczne	rekomendacje	prawne	i po-

zaprawne dla 24 polityk publicznych.

Projekt Partnerstwo na rzecz realizacji praw osób 
z niepełnosprawnościami wśród administracji publicz-
nej województwa warmińsko-mazurskiego.. (monito-
ring Konwencji ONZ, z FOSą 2017-2019 UE)

Projekt realizowany w  partnerstwie z  Federacją Organi-
zacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
FOSa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Eduka-
cja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.6 Wysoka ja-
kość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodo-
wego osób niepełnosprawnych. Instytucją Zarządzającą 
jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
Okres realizacji projektu: luty 2017 – styczeń 2019
Celem głównym projektu jest dokonanie przeglądu 
i analizy zadań jednostek administracji rządowej i samo-
rządowej woj. warmińsko-mazurskiego pod kątem do-
stosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach 
osób niepełnosprawnych (KPON), opracowanie zaleceń/
rekomendacji wdrożeniowych w  obszarach wymagają-
cych zmiany oraz wykorzystanie ich do zmiany w zakresie 
realizowanych zadań w poszczególnych jednostkach ad-
ministracji publicznej.
Do badania w  województwie warmińsko-mazurskim 
zakwalifikowanych zostało 50 jednostek, w  tym Urząd 
Marszałkowski wraz z  wojewódzkimi samorządowymi 
jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi działalność 
w obszarach objętych monitoringiem, Urząd Wojewódz-
ki wraz z delegaturami, w których prowadzona jest ob-
sługa mieszkańców, 4 instytucje administracji zespolonej 
dobrane w sposób celowy z uwzględnieniem istotności 
ich zadań w  kontekście przestrzegania KPON, 1 Urząd 
Miasta na prawach powiatu (Olsztyn), 16 starostw powia-
towych i 26 urzędów gmin.

Pierwszym etapem realizacji projektu było dokona-
nie przeglądu zadań instytucji monitorowanych pod 
kątem dostosowania do postanowień Konwencji 
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. 

Kolejny etap to weryfikacja wykorzystania rekomendacji 
w  jednostkach administracji publicznej poprzez realiza-
cję wizyt weryfikujących służących ocenie stopnia wyko-
rzystania i wdrożenia rekomendacji.  
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Projekt Krok ku samodzielności (2016-2018 UE)

Projekt realizowany w  ramach I  Osi priorytetowej Oso-
by młode na rynku pracy Działanie 1.3 Wsparcie osób 
młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Okres realizacji projektu: lipiec 2016 – czerwiec 2018
Projekt skierowany był do 40 absolwentów specjalnych 
ośrodków szkolno-wychowawczych z  województwa 
warmińsko-mazurskiego, którzy zakończyli naukę na po-
ziomie ponadgimnazjalnym.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolno-
ści do poszukiwania, podjęcia i utrzymania pracy na 
otwartym rynku pracy.
W ramach projektu oferowane bezpłatnie było:
•	 wsparcie	indywidualne	trenera	pracy	i psychologa,
•	 diagnozowanie	umiejętności	zawodowych,
•	 nabywanie	lub	uzupełnianie	umiejętności/kwalifikacji	

zawodowych
•	 wysokiej	jakości	szkolenia	zawodowe,
•	 poszukiwanie	ofert	pracy,
•	 współpraca	z pracodawcami	i współpracownikami,
•	 wsparcie	na	 stanowisku	pracy,	 aż	do	momentu	uzy-

skania samodzielności,
•	 monitorowanie	procesu	zatrudnienia.
W wyniku działań w projekcie 17 osób podjęło zatrudnienie 
oraz 1 osoba otworzyła własną działalność gospodarczą.

Projekty Centrum Aktywności (od 2017r UE)

W  ramach placówki Sejmiku CENTRUM AKTYWNOŚCI 
realizujemy obecnie (lata 2017-2021) trzy projekty z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko Mazurskiego na lata 2014- 2020 w  ramach 
działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o pro-
mowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa 
i zwiększaniu szans na zatrudnienie:
Centrum Aktywności
Centrum Aktywności II
Strefa Aktywności.
Wsparciem zostanie objętych corocznie ok. 60 osób 
z niepełnosprawnością w wieku aktywności zawodowej, 
zamieszkujące teren powiatów: olsztyńskiego, ostródz-
kiego, mrągowskiego, nidzickiego, szczycieńskiego 
i Miasta Olsztyn.
Celem projektów jest zwiększenie aktywności spo-
łecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami 
poprzez aktywne włączenie w  życie społeczne, kul-
turalne przy wsparciu Trenera Aktywności.  
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W ramach projektu bezpłatnie oferowane jest:
•	 wsparcie indywidualne Trenera Aktywności przez cały 

okres udziału w projekcie
•	 kompleksowe doradztwo psychologiczne i całożycio-

we (spotkania indywidualne i grupowe)
•	 wsparcie tłumacza języka migowego oraz asystenta 

osobistego osoby z niepełnosprawnością
•	 dodatkowe wsparcie specjalistów (prawnik, rehabili-

tant, dietetyk itp.)
•	 ciekawe zajęcia wyjazdowe

•	 indywidualnie dopasowane szkolenia zawodowe i sta-
że zawodowe

•	 wsparcie w poszukaniu zatrudnienia.
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Projekt Centrum Asystentury Osobistej Osób Niepeł-
nosprawnych (2018-2019, PFRON)

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób 
z  różnymi rodzajami niepełnosprawności poprzez 
usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 
lub tłumacza języka migowego. Dodatkowym wspar-
ciem jest psycholog i doradca całożyciowy. 

Uczestnicy - pełnoletnie osoby z orzeczonym znacznym 
lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub 
orzeczeniem równoważnym), które mają długotrwale 
naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną 
lub w zakresie zmysłów (wzrok, słuch).
Okres realizacji - marzec 2018 r. – Marzec 2019 r.
Miejsce działań - miasto Olsztyn, powiat olsztyński 
i ostródzki.

Projekt Bezpłatne szkolenia komputerowe dla senio-
rów w  województwie warmińsko-mazurskim (2018-
2020 UE)

Projekt realizowany w  partnerstwie z  Fundacją Ekspert
-Kujawy i  Fundacją Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 
w  ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Oś 
III Cyfrowe współfinansowany przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Okres realizacji projektu: 03.2018 r. - 02.2020 r.
Celem głównym projektu jest zwiększenie i utrwale-
nie kompetencji informatycznych, w  tym korzysta-
nie z  Internetu przez 1800 dorosłych mieszkańców 
województwa warmińsko-mazurskiego.
Projekt skierowany jest do mieszkańców 61 gmin z woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego.
Cel zostanie osiągnięty poprzez kompleksowe działania roz-
wojowe, realizowane w dwóch podstawowych zadaniach:
•	 szkolenia
•	 działania	animacyjne.

Zakres szkoleń uwzględnia działania związane z  omó-
wieniem podstawowej obsługi komputera/tabletu, uru-
chamianie, wyłączanie, obsługa ekranu dotykowego, 
omówienie elementów pulpitu, otwieranie/zamykanie 
okien, tworzenie folderów oraz różne obszary funkcjo-
nalne zastosowania Internetu.
Działania animacyjne mają prowadzić do utrwalenia 
efektów szkoleń w zakresie nabytej wiedzy i posługiwa-
nia się otrzymanym sprzętem. Dalsze bieżące wsparcie 
w wykorzystaniu kompetencji cyfrowych oraz rozwiązywa-
nia problemów pojawiających się w  czasie samodzielnej 
pracy uczestników ze sprzętem informatycznym. 
Działania animacyjne bazować będą na oddolnych inicja-
tywach lokalnych środowisk, np.: zbieranie wspomnień 
z okolicy, fotografia lokalnych zabytków, portretów zna-
jomych itp. przy wykorzystaniu opanowanych technik 
i narzędzi informatycznych.
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Organizacje
członkowskie
(sporządzono w oparciu o materiały otrzymane od organizacji)

1. Fundacja dr Teresy Cz. Malec Łatwiej Razem

11-030 Purda
Kaborno (warm.-maz.)
Oddział: 74-201 Warnice
Kłęby (zach. pom.)
latwiejrazem.pl; prezes@latwiejrazem.pl
tel. 604 075 105

Pomaga przede wszystkim niepełnosprawnym, bied-
nym, chorym wykluczonym, dzieciom i dorosłym. W la-
tach 2011-2014 wspomagała osadzonych. Organizuje 
fora naukowe, konferencje, spotkania dla środowisk lo-
kalnych. Imprezy okolicznościowe. Pozyskuje odzież i art. 
agd. Wspiera i pomaga w relacjach z urzędami. Przygoto-
wuje paczki dla dzieci i dorosłych z okazji świąt

2.  Fundacja Widzieć i Wiedzieć Więcej

11-041 Olsztyn
ul. Kanarkowa 30
www.widziecwiecej.org
biuro@widziecwiecej.org
tel. + 48 502 032 690

Misją organizacji jest wsparcie edukacji, rehabilitacji, aktywi-
zacji, integracji społecznej osób z niepełnosprawnością wzro-
kową, wspomaganie rozwoju, terapii, socjalizacji dzieci i mło-
dzieży z  niepełnosprawnością wzrokową, popularyzowanie 
wiedzy na temat niepełnosprawności wzrokowej i  zmiany 
postaw społecznych wobec osób z  niepełnosprawnością 
wzrokową oraz poszanowania ich praw. 

3.  Stowarzyszenie Iławski Klub Amazonki

14-202 Iława, ul. Chełmińska 1
ilawskieamazonki.org.pl
ika.ilawa@interia.pl
tel.: 502 089 753, 502 293 468, 502 
293 417,  89 649 92 03 
(w I, III i IV środę miesiąca)

Celem naszym jest udzielanie pomocy kobietom chorym 
na raka piersi poprzez: wsparcie praktyczne i emocjonal-
ne oraz motywowanie do walki z chorobą. Proponujemy; 
rehabilitację fizyczną, pomoc psychologiczną, warsztaty 
terapeutyczne, rozmowy indywidualne z  ochotniczką, 
spotkania i  zajęcia kulturalno-rozrywkowe, wycieczki, 
pielgrzymki, imprezy sportowe, wyjazdy na turnusy re-
habilitacyjne.

4. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych 
Diecezji Ełckiej

19-300 Ełk
ul. Kolejowa 31 
tel. 87 610 44 66, 87 620 00 15
terapiawtz@wp.pl
www.wtzelk.elk.pl
KRS: 0000219284

Nasza organizacja została założona, by pomagać ludziom 
niepełnosprawnym intelektualnie, ich rodzinom i  opie-
kunom. Swój cel osiąga poprzez organizowanie różnych 
imprez, wyjazdów, spotkań dla ludzi niepełnosprawnych 
z naciskiem na osoby upośledzone intelektualnie, ich ro-
dziny i opiekunów, a przede wszystkim przez prowadze-
nie warsztatów terapii zajęciowej. 
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7.  Polski Czerwony Krzyż 
 Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręgowy

10-527 Olsztyn, ul. Partyzantów 82
www.olsztyn.pck.org.pl
olsztyn@pck.org.pl
tel. 89 527 51 10; 89 527 51 19; 
89 527 23 93, fax. 89 521 26 70

PCK zajmuje się:
•	 organizacją szkoleń pierwszej pomocy;
•	 akcją ratunkową podczas klęsk i katastrof;
•	 oświatą zdrowotną;
•	 zabezpieczeniem medycznym imprez 

(Grupy Ratownictwa: Olsztyn i Ostróda);
•	 promocją honorowego krwiodawstwo (Kluby HDK);
•	 działalnością charytatywno-socjalną;
•	 działalnością opiekuńczą nad chorym w domu;
•	 działalnością wychowawczą - koła szkolne PCK oraz 

grupy SIM (Społeczni Instruktorzy Młodzieżowi),
•	 organizacją obozów letnich.

8.  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepeł-
nosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu

82-300 Elbląg, ul. 1 Maja 1
tel. 55 233 75 93
www.elblag.psoni.org.pl
e-mail: zk.elblag@psoni.org.pl

PSONI Koło w Elblągu jest terenową 
jednostką ogólnopolskiej organizacji. 

Od  1992 roku prowadzi działania na rzecz wyrównywania 
szans osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez 
organizowanie i prowadzenie placówek pobytu dzienne-
go, usług, programów dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
w  zakresie kompleksowej rehabilitacji, terapii, edukacji, 
przygotowania do pracy i mieszkalnictwa wspieranego.

5.  Olsztyńskie Stowarzyszenie Głuchych

10-104  Olsztyn, ul. 11 Listopada 4/5
e-mail: olsztyn.gluchych@gmail.com  
https://pl-pl.facebook.com/Olsztynskie-
StowaszyszenieGluchych/ 

Naszym celem jest wsparcie osób głu-
chych zamieszkujących na terenie Olsztyna i województwa 
warmińsko-mazurskiego. 
Poprzez nasze działania propagujemy kulturę głuchych, jako 
mniejszości językowej, prowadzimy wszelkie działania mają-
ce na celu minimalizację zjawiska wykluczenia społecznego 
osób głuchych.
Jesteśmy stosunkowo młodą organizacją ale na swoim koncie 
mamy wiele osiągnięć, którymi możemy się pochwalić, m.in. 
we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Centrum Zarządza-
nia Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego współtworzyliśmy  
aplikację dla osób głuchych i słabosłyszących „DEF HELP 112”.

6.  Olsztyńskie Towarzystwo Amazonki

10-228 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 37
tel. 89 539 82 89
amazonki-olsztyn.pl
amazonki-olsztyn@wp.pl
KRS 0000061150

Misją OTA jest wspieranie kobiet chorych na raka piersi, pomoc 
w  powrocie do zdrowia, dążeniu do odzyskania sprawności 
fizycznej i  równowagi psychicznej, Staramy się, by odzyskały 
radość życia. 
Wspieramy kobiety leczone na oddziałach onkologicznych 
niezależnie od ich wieku, sytuacji życiowej, statusu społecz-
nego. Zachęcamy je do świadomej współodpowiedzialności 
za własne zdrowie, a „pomagając innym – pomagamy sobie”.
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9.  Polski Związek Głuchych
 Oddział Warmińsko-Mazurski

10-506 Olsztyn, ul. Kętrzyńskiego 3/1
http://pzgolsztyn.pl
pzg_olsztyn3@wp.pl
tel.: 89 533 34 11

Celem działania PZG jest zrzeszanie, rehabilitacja osób 
niesłyszących i  osób z  uszkodzonym słuchem oraz ich 
integracja ze środowiskiem osób słyszących, wspólne 
rozwiązywanie problemów oraz działania w  kierunku 
wyrównywania szans rozwojowych, edukacyjnych, za-
wodowych i społecznych. 

10.  Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych 
 Oddział Rejonowy w Olsztynie

10-436 Olsztyn
ul. Dworcowa 28
www.ptl.j.pl
sutnik_andrzej@op.pl
tel. 601 381 893,  606 405 179

Statutowym celem działania Towarzystwa jest:
•	 Sprawowanie opieki nad laryngektomowanymi, 

udzielanie im wszechstronnej pomocy medycznej 
i socjalnej,

•	 Reprezentowanie interesów członków wobec władz 
państwowych, organów samorządowych i organiza-
cji społecznych,

Ochrona interesów laryngektomowanych w środowisku 
pracy i miejscu zamieszkania

11.  Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego 
 Oddział w Olsztynie

10-437 Olsztyn
ul. Dworcowa 70/11
www.ptsr.olsztyn.pl
urszula.dudko@wp.pl
tel. 89 539 92 75

Jest organizacją samopomocową, 
w której każdy może pomagać i liczyć 

na pomoc innych. Towarzystwo wspiera swoich człon-
ków w  rozwiązywaniu ich problemów życiowych po-
przez informację, pomoc prawną i organizowanie samo-
pomocy członkowskiej, mającej na celu przeciwdziałanie 
uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnienia 
i bezradności, szczególnie wśród osób najciężej poszko-
dowanych i ich opiekunów.

12.  Polski Związek Niewidomych w Olsztynie

10-508 OLSZTYN 
ul. Mickiewicza 17/3
godz. otwarcia: 8.00 - 15.00
tel./fax: 89 527 54 30; 
89 527 22 11
e-mail: pzn@o2.pl
www.pznolsztyn.pl

PZN zrzesza osoby niewidome i słabowidzące w celu 
ich społecznej integracji, rehabilitacji, wyrównywania 
szans w dostępie do informacji, edukacji, zatrudnienia 
i aktywności społecznej, a także ochrony ich praw oby-
watelskich. Prowadzi m.in. poradnie, domy pomocy spo-
łecznej, świetlice terapeutyczne i inne placówki opiekuń-
czo-rehabilitacyjne, warsztaty terapii zajęciowej i zakłady 
aktywności zawodowej.



36 25 LAT WMSON

15. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnospraw-
nych Powiatu Iławskiego PROMYK w Iławie

14-200 Iława, ul. 1 Maja 6 C
www.promyk.ilawa.pl
stowarzyszenie-promyk@wp.pl
tel. 604 304 073

Misją organizacji jest:
•	 Stwarzanie warunków do podtrzymywania umiejętno-

ści wykonywania podstawowych czynności życiowych,
•	 Naukę nowych i doskonalenie posiadanych umiejęt-

ności życiowych,
•	 Udzielanie wsparcia i  wzajemne radzenie sobie 

w  pokonywaniu trudności oraz pokonanie izolacji 
zewnętrznej (społecznej, towarzyskiej) i  wewnętrz-
nej (osobistej, duchowej),

•	 Wsparcie terapeutyczne, rehabilitację  ruchową,

16.  Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Ludzi Nie-
pełnosprawnych ALFA w Ostródzie

14-100 Ostróda, ul. 11 Listopada 25
tel.: 730 273 958 
biuro_alfa_oda@wp.pl 

Misją organizacji jest integracja społeczna 
osób niepełnosprawnych w  ich miejscu za-
mieszkania poprzez ochronę praw, godności 
i  interesów społeczno–zawodowych oraz 
dostępu do nauki i dóbr kultury. Rzecznictwo 

praw i  poradnictwo w  rehabilitacji społeczno-zawodowej, 
turystyka, sport i  rekreacja, spotkania integracyjne, organizo-
wanie samopomocy pokazy sprzętu rehabilitacyjno–ortope-
dycznego, społeczeństwo obywatelskie.

13.  Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnospraw-
nych SION w Bartoszycach

11-200 Bartoszyce
ul. Bema 51 A
sionbartoszyce@wp.pl
www.sionbartoszyce.pl
tel.:  89 764 04 77

Od 1995 roku wspiera osoby z niepełnosprawnością i ich ro-
dziny tworząc Warsztaty Terapii Zajęciowej, Wypożyczalnię 
Sprzętu Rehabilitacyjnego oraz Zakład  Aktywności Zawodo-
wej w Bartoszycach.  Projekty i programy dofinansowane ze 
środków Unii Europejskiej, urzędów administracji państwo-
wej i samorządowej oferują osobom niepełnosprawnym za-
jęcia z rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej.

14.  Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnospraw-
nych i ich Rodzin w Olsztynku

11-015 Olsztynek, ul. Ostródzka 4c 
radoslawjuszczyk@olsztynek.pl, 
aniarr64@o2.pl
tel.: 512 337 089
KRS 0000052660
NIP 739-29-23-239

Misją Stowarzyszenia jest dawanie nadziei i udzielanie wspar-
cia osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom w walce 
o szacunek i godne życie. Czyni to w myśl zasady: „dziecko 
rodzi się nie po to, by się podobało, lecz po to, by je kochać”. 
Głównym celem organizacji jest działanie na rzecz wyrów-
nywania szans osób z niepełnosprawnością oraz tworzenie 
warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka.
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17. Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji War-
mińskiej w Olsztynie

18.  Ełckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Problema-
mi Psychicznymi i  Zagrożonych Marginalizacją  
OSTOJA

19. Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych FIKA 
w Olsztynie

20. Oddział Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Olsztynie

21.  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełno-
sprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie

22.  Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko
-Powiatowe w Olsztynie

23.  Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
24.  Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych w Giżycku
25.  Stowarzyszenie Na Rzecz Jakości Opieki Medycz-

nej w Ostródzie
26.  Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnospraw-

nych PRZYSTAŃ przy DPS Nowa Wieś Ełcka
27.  Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce w Olsztynie
28.  Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy 

Dzieciom z Niepełnosprawnością Ruchową i Nie-
pełnosprawnością Sprzężoną w Olsztynie

29.  Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku
30.  Warmińsko-Mazurski Związek Inwalidów Narządu 

Ruchu
31.  Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych START

W  ciągu 25-letniej działalności członkami Sejmiku 
były również:

1. Elbląska Rada Konsultacyjna ERKON
2. Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej 

im. Łazarza Lazarus
3. Koło Rodziców Dzieci ze Schorzeniami CUN w Olsz-

tynie
4. Koło Dzieci Chorych na Cukrzycę przy TPD – Olsztyn

5. Olsztyńskie Stowarzyszenie Chorych Reumatycznie
6. Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Nie-

pełnosprawnym OSPON
7. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Warmińsko

-Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie
8. Fundacja na Rzecz Osób Głuchych i Języka Migowego
9. Stowarzyszenie Chorych REUMA – Olsztyn
10. Stowarzyszenie Mazurska Szkoła Żeglarstwa - Gi-

życko
11. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnospraw-

nych „Nasze Dzieci” - Reszel
12. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych z Siedzi-

bą w Lubawie
13. Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Fenyloketo-

nurię Województwa Warmińsko-Mazurskiego War-
mia w Olsztynie 

14. Stowarzyszenie Pomocy Osobom po Udarach i Ura-
zach Mózgu CON CRESCO – Olsztyn

15. Stowarzyszenie Przyjaciół Niesłyszących i Narządu 
Ruchu ARKADIA – Działdowo

16. Stowarzyszenie Przyjaciół Amazonki – Ełk
17. Stowarzyszenie Rehabilitacji i  Pomocy Osobom 

z Wadą Słuchu Pokonać ciszę w Olsztynie
18. Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych 

Nadzieja w Piszu 
19. Stowarzyszenie Szansa na Sprawność VIRESQUE – 

Olsztyn 
20. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych WInRON – Braniewo
21. Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy 

Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo – Olsztyn
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Nagrody i wyróżnienia 
WMSON

2005

•	 WMSON otrzymał z PFRON 
statuetkę za wszechstron-
ną działalność na rzecz nie-
pełnosprawnych

2010

•	 WMSON otrzymał statu-
etkę w VII edycji Konkursu 
Godni Naśladowania

•	 W kategorii Kultura i Sztuka Urszula Dudko otrzyma-
ła Statuetkę św. Jakuba 

2014

•	 W  kategorii pozarządowej Andrzej Karski otrzymał 
Statuetkę św. Jakuba 

•	 Nagroda zespołowa od Mar-
szałka Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego dla WMSON 
za wybitne osiągnięcia w dzie-
dzinie pomocy i integracji spo-
łecznej z okazji Dnia Pracowni-
ka Socjalnego 

•	 Nagroda indywidualna od Marszałka Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego dla Andrzeja Jurkiana za 
wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji 
społecznej 
z okazji Dnia 
Pracownika 
Socjalnego 

2015

•	 W konkursie Godni Naśladowania WMSON otrzymał 
specjalne wyróżnienie od Radia Olsztyn za zorgani-
zowanie Galii  Olsztyniacy 1945. 

•	 Wyróżnienie Urzędu Marszałkowskiego w  ramach 
konkursu Najlepsza inicjatywa organizacji pozarzą-
dowych dla ponadnarodowego projektu  Zatrudnie-
nie Wspomagane Prawdziwa Praca. 
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•	 W ramach konkursu Lady D laureatkami zostały : 
- w kategorii Dobry start – Marta Kocon – pierw-

sza migająca psycholożka w Olsztynie

- w  kategorii Życie społeczne – Marianna Kuni-
kowska – prezes OTA,

- w kategorii Kultura i Sztuka Urszula Dudko, ma-
larka,  prezes Polskiego Towarzystwa Stwardnie-
nia Rozsianego w Olsztynie.

Ponadto dwie panie otrzymały wyróżnienie:

•	 w kategorii Sport – Zofia Sarnacka, miłośniczka spor-
tu, należy do Olsztyńskiego Klubu Sportowego War-
mia i Mazury oraz Stowarzyszenia Kultury Fizycznej 
Sportu i Turystyki Niewidomych i  Słabowidzących 
CROSS Warszawa

•	 Super wyróżnienie w kategorii Życie społeczne otrzy-
mała Lucyna Jędryczka – przewodnicząca Stowa-
rzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION 
z Bartoszyc.

•	 Dyplom za najlepszą inicjatywę organizacji pozarzą-
dowej – Galę Olsztyniacy 1945
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•	 Nagroda Radia Olsztyn za przygotowanie wniosku 
Olsztyniacy 1945 do Konkursu Godni Naśladowania 
2015

2016

•	 W  kategorii pozarządowej Marianna Kunikowska-
otrzymała Statuetkę św. Jakuba 
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Publikacje
i opracowania

•	 Kalendarze ścienne z  pracami artystów niepełno-
sprawnych – 2002, 2003

•	 Dziwny jest ten Świat… - album z pracami artystów 
niepełnosprawnych 2003

•	 Zawsze niech będzie słońce... – album wydarzeń Eu-
ropejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych (2004)

•	 W  ramach projektu Zatrudnienie Wspomagane 
-  Prawdziwa praca - powstał podręcznik pt. Model 
zatrudnienia wspomaganego dla osób niewido-
mych i słabowidzących Zatrudnienie Wspomagane - 
Prawdziwa praca z płytą CD (wersja audio, angielska) 
i wkładką w języku Brajla – 500 sztuk
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•	 XX-lecie WMSON Na drugim brzegu tęczy (2013)

•	 W ramach projektu Zatrudnienie Wspomagane zosta-
ła wydrukowana broszura dla pracodawców,  kolpor-
towana w  trzech województwach (warmińsko-ma-
zurskim, mazowieckim i dolnośląskim).

•	 Stadion
Leśny

•	 Vademecum 
Niepełno-
sprawność
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•	 Język migowy w organizacjach pozarządowych

Opinia o „Rozmówkach..” - Jerzy Kałużny, ekspert ję-
zyka migowego:

„Publikacja Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Nie-
pełnosprawnych autorstwa dr Iwony Grzesiak pt Język 
migowy w  organizacjach pozarządowych - miniroz-
mówki jest pod względem edytorskim bardzo popraw-
ny. Merytorycznie podręcznik jest ciekawy, przejrzyście 
napisany, bogato ilustrowany - co dla odbiorcy nieznają-

cego języka migowego jest szalenie ważne, bo pobudza 
wyobraźnię. 

Porusza ciekawe zagadnienia dając szansę osobom nie-
słyszącym na przyswojenie sobie treści dość trudnych, 
dotykających zupełnie nowych dla nich sfer, z  którymi 
w obecnych czasach coraz częściej się spotykamy.  

Daje on szansę większej samodzielności. Natomiast oso-
bom słyszącym pozwoli łatwiej tłumaczyć Głuchym trud-
ne tematy dotyczące przepisów prawnych, finansowych 
i projektowych.

Dodatkowym walorem jest płyta,  na której jest  zareje-
strowane w technice wideo słownictwo podręcznika, co 
jest dużym udogodnieniem w  celu sprawdzenia zdo-
bytej wiedzy, oraz nauczenia się prawidłowych ruchów 
w prezentacji poszczególnych znaków – pojęć w Polskim 
Języku Migowym, niekiedy w dwóch wersjach języka na-
turalnego. Są nagrane  też dialogi w wersji  z napisami 
oraz PJM. To też świadczy o tym, że język znaków w swo-
jej wizualnej przestrzeni jest bogaty w  stosowaniu do 
określonych zdań, myśli, sytuacji. 

Sympatycznym akcentem są autoprezentacje poszcze-
gólnych osób niesłyszących,  które występują na zdję-
ciach i  klipach wideo. Opowiadają (migają)  o  sobie 
– swojej pracy, swoich zainteresowaniach - to bardzo 
zbliża odbiorcę do aktorów przedsięwzięcia i daje szansę 
poznania Kultury Głuchych. 

Projekt Zintegrowani Niepełnosprawni miał zasięg re-
gionalny na Warmię i Mazury, ale moim zdaniem  pod-
ręcznik  „Język migowy w organizacjach pozarządowych 
- minirozmówki” jest bardzo ciekawą publikacją  godną 
rozpowszechnienia na terenie całej Polski. Regionalizmy 
migowe należy uszanować ponieważ są one składnikiem  
naturalnego Polskiego Języka Migowego.”
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•	 ZW przewodnik dla pracodawców

•	 Pytasz nie błądzisz Niepełnosprawność - przewodnik 
po prawie

•	 Pytasz nie błądzisz – BIULETYN
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•	 Inne:
•	 wywiad z Anią Rogulską dot. Zatrudnienia Wspoma-

ganego w Posłańcu Warmińskim, 2017 r. 

•	 DVD Pokonać Siebie – filmy 2008

•	 DVD Zintegrowani Niepełnosprawni odcinki 1-3 
(2013, prezentowane m.in. w TVP3 kilkakrotnie)
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Współpraca 
Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych 
jest członkiem m.in.:

•	 Rady Organizacji Pozarządowych Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, 

•	 Polskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego, 
•	 Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, Koalicji 

na rzecz Osób z Niepełnosprawnością

Sejmik również ma swoich reprezentantów w Wojewódz-
kiej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych 
i w wielu powiatowych radach. Uczestniczymy w opraco-
wywaniu i monitoringu programów, strategii na poziomie 
gmin, powiatów, województwa i  kraju. Dzięki tej współ-
pracy mamy większe możliwości wpływania na zmiany 
systemowe, zwiększanie świadomości społecznej. Reali-
zujemy wspólne przedsięwzięcia z organizacjami z innych 
województw; wymiana doświadczeń pozwala efektyw-
niej realizować projekty i  wdrażać nowe metody pracy. 
Ściśle współpracujemy z PFRON i samorządami realizując 
zadania zlecane, opiniując nowe rozwiązania, organizując 
spotkania i szkolenia dla organizacji członkowskich. 

 w Aktualny skład Rady WMSON

Prezes – Tadeusz Milewski - Polski Związek Niewido-
mych Oddział Warmiński-Mazurski

Wiceprezes – Andrzej Karski -  Polski Czerwony Krzyż 
Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręgowy w Olsztynie

Wiceprezes – Lucyna Jędryczka - Stowarzyszenie Inte-
gracji Osób Niepełnosprawnych SION  (Bartoszyce)

Wiceprezes – Marek Skaskiewicz -  Warmińsko-Ma-
zurskie Stowarzyszenie Ludzi Niepełnosprawnych ALFA 
(Ostróda)

Sekretarz – Mariusz Bojarowski - Polskie Stowarzysze-
nie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
Koło w Ostródzie

Skarbnik – Sławomira Czepe - Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin (Olsztynek)

Członek – Monika Falej  - Fundacja Inicjatywa Kobiet 
Aktywnych (Olsztyn)

Członek – Stanisław Litman - Stowarzyszenie Przyjaciół 
Osób Niepełnosprawnych Przystań (Nowa Wieś Ełcka)

Członek – Piotr Łożyński - Polski Związek Niewidomych 
Okręg Warmińsko-Mazurski (Olsztyn)

Członek – Krzysztof Parda - Olsztyńskie Stowarzyszenie 
Głuchych

Członek – Tadeusz Szanter - Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Olsztynie

 w Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący  –  Andrzej Szocik  - Polski Związek 
Żeglarzy Niepełnosprawnych (Giżycko)

Zastępca Przewodniczącego  –  Barbara Nikołajuk-Li-
berna - Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku 
(Olsztyn)

Członek  –  Radosław Juszczyk  - Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin w Olsztynku
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Pracownicy zatrudnieni
w  WMSON (2018 rok) 
 
Kierownicy projektów:

Małgorzata Romaniuk (od 2001 roku)

Elżbieta Bartołd (od 2011 roku)

Andrzej Jurkian (od 2011 roku)

 

Koordynatorzy projektów:

Olsztyn: 

Arkadiusz Dowejko, Marta Piotrkowska, 
Anna Rogulska-Ruchała, Michał Rohde, Dariusz Śledź

Gdańsk:

Justyna Ludwikowska–Sielska

Specjaliści (doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, 
trenerzy pracy, trenerzy aktywności, doradcy ca-
łożyciowi, psycholodzy, asystenci osobiści osób 
niepełnosprawnych, tłumacze języka migowego):

Olsztyn:

Marta Jurkian, Agnieszka Anna Lisikiewicz, Wiesława 
Dąbrowska, Anna Rogulska–Ruchała, Iwona Panasiuk 
-Kowalewska, Karolina Radziwon, Barbara Ickiewicz, Ce-
zary Buszko, Alicja Maziarek, Judyta Kucharczyk, Joanna 
Drzewiecka–Kozielska, Katarzyna Tomczyk, Łukasz Wa-
leszczyński, Jan Marcin Marczuk, Anna Nowacka, Grażyna 
Kurmin, Beata Tabor, Anna Wierzchowska, Barbara Parda, 

Natalia Stepańczak, Diana Kirakowska, Agata Łasowska, 
Marta Kalinowska, Karolina Zalewska, Sławomir Dłoniak, 
Katarzyna Bartczak, Urszula Tomczyk.

Gdańsk:

Monika Zagórska, Karolina Biegała, Sylwia Woszczek, 
Piotr Tokarczyk,

 
Pracownik biurowy: 

Sebastian Grochowski

 
Księgowość:

Magdalena Nowacka – Główna księgowa, Piotr Miś, 
Iwona Gulak
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