
Oddział Świętokrzyski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

w Kielcach zaprasza do udziału w wydarzeniach organizowanych w związku ze zbliżającymi 

się  obchodami Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych:, tj.  

• w II Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych,  

• oraz w II edycji Konkursu „Świętokrzyscy Burzyciele Barier”. 

 

Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku ustanowiło przypadający na dzień 03 grudnia  

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, aby zwrócić uwagę społeczeństwa  

na problemy z jakimi każdego dnia borykają się osoby niepełnosprawne, między innymi 

bariery w poruszaniu i komunikowaniu się, brak akceptacji, osamotnienie w dążeniu  

do poprawy funkcjonowania itp.  

 

Udział osób niepełnosprawnych - uczestników warsztatów terapii zajęciowej, domów 

pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy czy podopiecznych organizacji 

pozarządowych w Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych to doskonała okazja  

do zaprezentowania talentów wokalnych, recytatorskich, tanecznych czy aktorskich, 

przełamania wewnętrznych oporów oraz nauka radzenia sobie ze stresem. Najważniejsza 

jest jednak dobra zabawa i wymiar integracyjny wydarzenia.  

 

Konkurs „Świętokrzyscy Burzyciele Barier” powstał jako odpowiedź na inicjatywę śp.  Anny 

Sowy Pełnomocnika Prezydenta Kielc ds. Osób Niepełnosprawnych, która swoimi działaniami 

dążyła do likwidacji barier architektonicznych na terenie Kielc oraz nagrodzenia podmiotu, 

który usunął barierę w dostępności do budynku.   

Tegoroczna formuła Konkursu rozszerzona została na całe województwo świętokrzyskie. 

Tytuł honorowy „Świętokrzyskiego Burzyciela Barier” zostanie przyznany przez Kapitułę 

Konkursową w trzech kategoriach: 

• „Łatwy dostęp”, 

• „Skuteczna komunikacja”,  

• „Przyjaciel Osób Niepełnosprawnych”. 

Celem Konkursu jest wyróżnienie podmiotów lub osób, które czasem w bardzo prosty  

i niezbyt drogi sposób, usunęły barierę architektoniczną czyniąc budynek lub przestrzeń 

przyjazną osobie niepełnosprawnej. Osoby te napotykają również na bariery utrudniające  



lub uniemożliwiające  porozumiewanie się, stąd nagradzane będą inicjatywy poprawiające  

i ułatwiające komunikacje osobom z dysfunkcjami słuchu, wzroku lub mowy. 

Docenione zostaną również osoby promujące w społeczeństwie potrzebę likwidacji barier 

architektonicznych i w komunikowaniu się utrudniających funkcjonowanie osobom  

z niepełnosprawnościami.  

 

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Przeglądu Twórczości Osób 

Niepełnosprawnych oraz Regulaminem Konkursu „Świętokrzyscy Burzyciele Barier”.  

 

Zgłoszenia do udziału w Przeglądzie oraz zgłoszenia kandydatów do tytułu „Świętokrzyscy 

Burzyciele Barier” należy dostarczyć osobiście lub pocztą do Oddziału Świętokrzyskiego 

PFRON w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3,  do dnia 13 listopada 2017 r.  

 

 


