Też chcesz całego życia?
Przyłącz się!

Anna Duniewicz
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Setki interwencji w sprawach łamania praw osób z niepełnosprawnościami w całej Polsce; kampanie społeczne;
działania antydyskryminacyjne, rzecznicze, edukacyjne i kulturalne; mocny głos osób samostanowiących; wydarzenia
i imprezy pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich; nagłaśnianie problemów i propagowanie dobrych praktyk;
bezpłatne poradnictwo; coraz większa i prężniejsza grupa wsparcia. Tak już trzeci rok działają społeczniczki, rodzice,
osoby z niepełnosprawnościami, eksperci i ekspertki, współtworzące inicjatywę obywatelską „Chcemy całego życia!”.
Z pasją, a czasem z zadyszką, bo pomysłów i spraw wciąż przybywa, a skala potrzeb jest ogromna.
„Chcemy całego życia!” – nasze początki

Kampanie, wydarzenia,
działania
Jeszcze we wrześniu 2017 r.
z impetem ruszyliśmy z petycją w sprawie jednego z kongresowych postulatów – znie-
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Połączyła nas praca nad centrum niepełnosprawności na IX Ogólnopolskim Kongresie Kobiet w Poznaniu we wrześniu 2017 r. Organizowałam je jako mama „neurowyjątkowego” czterolatka, działająca też na rzecz równouprawnienia
płci. 110 lat wcześniej, na Warszawskim Zjeździe Kobiet, młoda Zofia Nałkowska domagała się prawa kobiet do swojej
cielesności, do pełni życia. A że współczesna sytuacja osób z niepełnosprawnościami przypomina kondycję „niepełnoprawnych” przedwojennych Polek, hasło „Chcemy całego życia!” stało się mottem naszych kongresowych wydarzeń
i późniejszych działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Tuż po poznańskim Kongresie zawiązaliśmy
inicjatywę obywatelską „Chcemy całego życia!”, aktywną w różnych zakątkach Polski. Odtąd nieustannie podkreślamy,
że my także nie chcemy być
dłużej niewidzialni i nieobecni. Chcemy współdecydować
o sprawach, które nas dotyczą,
mieć realny wpływ na rzeczywistość. Chcemy partnerstwa
i uczestnictwa. Zamiast współczucia – chcemy mieć prawo
do całego życia.
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sienia zakazu pracy zarobkowej dla opiekunek i opiekunów pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Prawie trzynaście
tysięcy podpisów pod – bądź co bądź – niszowym apelem, kilkutysięczna społeczność na Facebooku, poparcie mediów
– z takim kapitałem kilka miesięcy później zainicjowaliśmy kampanię o środowiskowe domy samopomocy dla osób
z autyzmem i z niepełnosprawnością sprzężoną, które po ukończeniu edukacji wypadają z systemu wsparcia. Kampanię
pełną zwrotów akcji, takich jak nagłe usunięcie z projektu rozporządzenia zapisów o domach typu D, przeciwko któremu głośno zaprotestowaliśmy, czy pamiętny list młodego samorzecznika w spektrum Janka Gawrońskiego do minister
Rafalskiej. Ostatecznie pod petycją „Nie zamykajmy dorosłych z niepełnosprawnością w czterech ścianach!”, pisaną
wspólnie z mamą dorosłego Błażeja z autyzmem, Moniką Cycling, zebraliśmy ponad 100 tysięcy podpisów. 2 kwietnia,
w Światowym Dniu Świadomości Autyzmu, przekazaliśmy je wiceministrowi rodziny podczas zgromadzenia na Nowogrodzkiej wraz z grupą osób z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ich rodziców i przyjaciół z całej
Polski. Domy typu D – niedoskonałe, ale z trudem wywalczone – znalazły się w rozporządzeniu.
Za nami kolejne duże centrum na X ogólnopolskim Kongresie Kobiet w Łodzi pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, udział w obchodach Święta Wolności i Solidarności w Gdańsku w czerwcu 2019 r. dzięki zaangażowaniu
„chciejki” Małgorzaty Wokacz-Zaborowskiej, huczne obchody Dni Świadomości Autyzmu we Włocławku (Izabela Piotrowska) i Radomiu (Aneta Stańczyk), popularne wrześniowe Pikniki Rodzinne Małgorzaty Leśnik w Gliwicach pod
Patronatem RPO, na które ściągają rodziny osób w spektrum autyzmu z całej Polski, i wiele innych akcji i wydarzeń.
Razem z łódzką Fundacją Autism Team prowadzimy warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli z udziałem osób
do wieczora pełną parą pracuje pogotowie interwencyjne społeczniczki Sylwii Mądrej, ekspertki „od spraw niemożliwych”, która wspiera osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny, gdy zawiedzie system. O naszych działaniach,
wydarzeniach, akcjach i kampaniach piszemy na fanpage’u inicjatywy: www.facebook.com/ChcemyCalegoZycia/. Tam
też nagłaśniamy sprawy ważne dla środowiska i przypadki łamania praw osób z niepełnosprawnościami. Wiele z opisywanych przez nas tematów trafia do ogólnopolskich mediów, dzięki czemu sporo trudnych spraw doczekało się szczęśliwego finału.

24

Fot. M. Awin

samostanowiących. Działamy rzeczniczo, w zespołach eksperckich i programach antydyskryminacyjnych. Od rana

Co w najbliższych planach w Łodzi?
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Jak prowadzić skuteczne interwencje i działać rzeczniczo, spełniając przy tym swoje marzenia, świetnie opowiada
czternastoletni Jan Gawroński z autyzmem „i milionem innych zalet”. Janek niedawno założył w Łodzi Klub Świadomej Młodzieży. Comiesięczne spotkania młodych ludzi z pasją odbywają się w Fundacji Lorem przy ul. Lewej 30. Jan
serdecznie zaprasza na nie wszystkich, którzy chcą zmieniać świat na lepsze (kontakt: s.madra@autismteam.pl).
28 marca na Regionalnym Kongresie Kobiet w Łodzi organizujemy panel „Niepokonane. Kobiety z niepełnosprawnościami w sporcie” oraz przyjazny sensorycznie kącik wytchnienia. Udział w kongresie jest bezpłatny, otwarty dla
kobiet i mężczyzn. Szczegółowe informacje o tym wydarzeniu już niedługo na naszym portalu społecznościowym.
Tegoroczny Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – święto ważne dla wielu „chciejek” i „chciejów” z obszaru
spektrum – będziemy obchodzić w Łodzi 4 kwietnia na stadionie ŁKS przy Alei Unii Lubelskiej. Szczegółów jeszcze
nie zdradzamy, ale już dziś gorąco wszystkich zapraszamy do kibicowania podczas meczu nie tylko łódzkiej drużynie,
ale też ich młodym fanom w spektrum autyzmu.
We wrześniu 2020 r. skończymy trzy lata. Z poczuciem satysfakcji z tego, co wspólnymi siłami już udało się nam
osiągnąć i ze świadomością, jak wiele jeszcze przed nami. Jeśli też mocno chcecie całego życia i chcecie zmieniać
z nami rzeczywistość, czekamy na Was. Znajdziecie nas na Fejsbuku i portalu www.chcemycalegozycia.pl.
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Anna Duniewicz
założycielka inicjatywy obywatelskiej
„Chcemy całego życia!”
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