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W stęp

Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1993 roku przyjęło XXII Zasady w celu 
zagwarantowania osobom niepełnosprawnym równych szans we wszystkich 
obszarach ich życia i działania. Zasadami tymi powinny kierować się strony
-  państwa -  przy planowaniu i realizowaniu swojej polityki społecznej, w szcze
gólności: budzenia świadomości, opieki medycznej, rehabilitacji, służb wspiera
jących, dostępności, edukacji, zatrudnienia, środków utrzymania i zabezpie
czenia socjalnego, życia rodzinnego i integralności jednostki, kultury, sportu 
i rekreacji, religii, informacji i badań naukowych, kreowania polityki i plano
wania, tworzenia prawa, polityki ekonomicznej, koordynacji działań, orga
nizacji osób niepełnosprawnych, szkolenia personelu, monitoringu krajowego 
i oceny programów dotyczących niepełnosprawności, współpracy technicznej 
i gospodarczej, współpracy międzynarodowej.

Zasady te stały się standardami wyrównywania szans osób niepełnospraw
nych, a The Swedish Co-operative Body of Organizations of Disabled People
-  37 współpracujących z sobą organizacji osób niepełnosprawnych -  upo
wszechnia metodę, którą nazwano Agendą 22. Rozwiązania i założenia meto
dy, w myśl wytycznych, powinny ułatwić organizatorom -  przede wszystkim 
na szczeblu lokalnym -  opracowanie oryginalnych, autorskich planów roz
wiązywania problemów osób niepełnosprawnych w ich środowiskach lokal
nych.

Podjęte przez autorów zamieszczonych w tym tomie artykułów tematy do
tykają niewielkiej części problematyki wyznaczanej przez pojęcie „niepełno
sprawność”, ale naszym zdaniem, pozwala to mieć nadzieję, że przypomni sens 
przesłania sformułowanego przez Marię Grzegorzewską: „Nie ma kaleki, jest
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człowiek... Każde dziecko ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeń
stwie”. Niepełnosprawni wśród nas? To także budzenie świadomości w od
powiedzi na to przesłanie.

Wśród autorów artykułów w prezentowanym tomie „Chowanny” są osoby 
o ustalonej renomie: badacze, pedagodzy, organizatorzy życia społecznego, 
praktycy -  nauczyciele i nauczyciele akademiccy, a także autorzy rozpo
czynający pracę zawodową.

Małgorzata Balukiewicz, Beata Ecler-Nocoń, Henryk Gąsior, Stanisław 
Juszczyk, Małgorzata Kowalska-Kantyka, Natalia Stankowska, Jerzy Stoch- 
miałek, Antonia Tisovicovä, Stefan Vasek, Tadeusz Wolan, Urszula Wrót- 
niak, Alicja Żywczok reprezentują środowiska nauczycieli akademickich Uni
wersytetu Śląskiego, Uniwersytetu w Bańskiej Bystrzycy, Uniwersytetu Ko
meńskiego w Bratysławie, Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, 
WSP-TWP Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, Anna 
Donder środowisko śląskich nauczycieli -  wychowawców. Pani Halina Misie
wicz jest dyrektorem ROPS -  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
województwa śląskiego.

Redakcja „Chowanny”, oddając w ręce Czytelników ten tom zatytułowany 
Z  zagadnień niepełnosprawności, pragnie włączyć się w nurt rozważań na ten 
temat. Teksty zamieszczone w prezentowanym tomie są bardzo zróżnicowane 
pod względem tematycznym (sztuka, edukacja, rozwój, rehabilitacja, opieka, 
resocjalizacja). Wybraliśmy te, które naszym zdaniem, są interesujące ze 
względu na podejmowany problem, spełniają kryteria formalne i mogą po
budzać refleksję: niepełnosprawni wśród nas?
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