
Na początek zagadka: Z punktu 
A do punktu B (oddalonego np. 
o 325 km) jeździ pociąg, którym po-
dróż planuje pan X, poruszający się 
na wózku inwalidzkim. Pytanie: ile 
kosztowałby Cię bilet na ten pociąg? 
Odpowiedź: tylko 5% ceny – jeśli 
na portalu Podróże KolejLOVE za-
rejestrowałbyś się jako potencjalny 
opiekun podczas podróży. 

Opieka niejedno ma imię
Tak w dużym skrócie przedstawia 
się pożyteczna i wartościowa idea 
fundacji FAREON (Fundacja Ak-

tywnej Rehabilitacji Emerytowanych 
Osób Niepełnosprawnych). Portal 
podrozekolejlove.pl jest rodzajem 
pośrednictwa. Osobom z ogranicze-
niami – spowodowanymi niepełno-
sprawnością, czy np. wiekiem – daje 
możliwość szybkiego skontaktowa-
nia się z kimś, kto podróżuje na tej 
samej trasie i zechce pomóc. Choćby 
przy wsiadaniu albo w przedosta-
niu się do wagonu restauracyjnego 
czy toalety. Zakres pomocy może 
być bardzo różny i pozostaje indy-
widualną sprawą umawiających się 
osób. 

Jest też bonus ekonomiczny
Wdzięczność jest tutaj nagrodą gwa-
rantowaną, ale niejedyną. W naszym 
kraju, przy znacz-
nym stopniu nie-
pełnosprawności 
podopiecznego, 
opiekunowi przy-
sługuje aż 95% 
ulgi na przejaz-
dy kolejowe. Ten 
fakt ma znaczenie 
dla obu stron – 
osobom szuka-
jącym pomocy u obcych, dodaje na 
ogół śmiałości. Portal ma już wie-
lu entuzjastów, a będzie ich jeszcze 
więcej. Skąd to przypuszczenie? Bo 
w planach – jak zapowiada jego 
pomysłodawca i koordynator, pan 
Damian Kołodziejczyk – jest posze-
rzenie działalności o wyjścia z osobą 
asystującą do placówek kulturalnych 
i nie tylko.

Patrzeć, nie znaczy widzieć
Małe projekty tworzone przez jedne 
osoby potrafią rozwiązać naprawdę 

duże problemy innych. Pierwszym 
krokiem do sukcesu jest dostrze-
żenie problemu. Wyobraźmy sobie 
taką scenę: nagła ulewa, narastający 
pośpiech, w strugach deszczu prze-
mykają nerwowo peleryny i parasole. 
Tylko jedna postać na wózku inwa-

lidzkim jedzie da-
lej, nie reagując na 
deszcz... Dlacze-
go? Tym razem 
zagadka nie jest 
trudna: dla osoby 
niepełnosprawnej 
szybkie założenie 
kurtki, bywa czę-
sto zbyt wielkim 
wyzwaniem. I nie 

do końca skutecznym, bo nogi i tak 
zmokną. A jazda z parasolem nie jest 
przeważnie możliwa.

Pomysł zrodzony z empatii
Dobrze, że są wśród nas ludzie, którzy 
nie tylko zauważają problemy innych, 
ale wymyślają skuteczne sposoby ich 
rozwiązania. Należy do nich pani 

Joanna Krokosz, doktorantka i wy-
kładowca krakowskiej ASP. Zapro-
jektowała ona nowatorskie okrycie 
przeciwdeszczowe „Uniodzież” dla 
osób poruszających się na wózku. Mo-
dułowa budowa tego nieprzemakal-
nego płaszcza ułatwia jego zakładanie 
w pozycji siedzącej. Wykroje – w róż-
nych rozmiarach i z pełną instrukcją 
– są dostępne za darmo na stronie 
www.rops.krakow.pl, zakładka Mało-
polski Inkubator Innowacji Społecz-
nych > Złota dziewiątka > Uniodzież. 
Płaszcz można uszyć samemu lub ku-
pić materiał i zanieść do krawcowej.

Granty do wzięcia na Śląsku
Interesują Cię innowacje społeczne 
i chciałbyś je wspierać? Skorzystaj 
z szansy i weź udział w konkursie 
na inkubację innowacji społecznych 
ze Śląska. Wniosek 
w konkursie możesz 
złożyć do 20 grudnia.

Niektórzy z nas widzą więcej!
ostępność zaczyna się od drugiego człowieka. W myśl tej idei powstaje wiele ciekawych 
  rozwiązań finansowanych z Funduszy Europejskich. Wspierają osoby niesamodzielne 

i ich opiekunów. Ale czy tylko ich? Przeczytaj, a przekonasz się, że Ty też możesz skorzystać. 

Kampania współfinansowana z Funduszu Spójności Unii Europejskiej
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Aplikacja KolejLOVE ułatwia podróż osobom z niepełnosprawnościami 
a opiekunowi pozwala o wiele taniej dotrzeć do celu.

Fundusze Europejskie 
finansują (z Programu 
Wiedza Edukacja Rozwój) 
pomocne i nowatorskie 
projekty. Część z nich ułatwia 
już osobom niesamodzielnym 
radzenie sobie z codziennymi 
obowiązkami i uczestnictwo 
w życiu społecznym.
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Albo odwiedź stronę: 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
nabory/41-innowacje-spoleczne-21/ 


