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Ma 31 lat, od urodzenia zmaga się z czterokończynowym MPD. 
Jest członkiem Stowarzyszenia Dobry Dom oraz Pracownikiem 
Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie. W 2020 
r. był jednym z finalistów konkursu „Człowiek bez barier”.   
 
Jest pomysłodawcą i współorganizatorem wydarzenia dla 
osób z niepełnosprawnościami „Nic o Nas bez Nas”. Od 2020 
roku jest mieszkańcem DPS w Brzózie Królewskiej. Aktywnie 
działa na rzecz zmiany przepisów dotyczących mieszkań 
chronionych, które są lepszą alternatywą dla młodych ludzi 
przebywających w DPS. Szuka źródeł ich dofinansowania, 
przekonuje posłów o konieczności zapewnienia 
niezależności młodym ludziom z niepełnosprawnością.    
 
Zawsze chciał zostać dziennikarzem. Czas pandemii 
wykorzystał, by rozwinąć swoją pasję. Regularnie publikuje 
w serwisie Rampa. Jest twórcą wielu publikacji i filmów 
ukazujących codzienność osób z niepełnosprawnościami oraz 
redaktorem własnego kanału na YT „Całe życie na kołach”. 
Jego motto brzmi: „Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą”.

Laureat konkursu stypendialnego w ramach Funduszu  
im. Piotra Pawłowskiego otrzyma wsparcie mentorskie  
oraz 10 000 zł, które zamierza przeznaczyć na zakup 
profesjonalnego sprzętu do przygotowywania i montowania 
wywiadów oraz filmów z ludźmi z pasją i ciekawością świata.

Piotra Pawłowskiego nie ma z nami już kolejny rok.  
Szukamy jego następców, młodych ludzi z różnymi 
rodzajami niepełnosprawności, którzy aktywnie  
działają na rzecz innych w swoim środowisku. Wspól-
nymi siłami budujemy żywy pomnik: Fundusz Wieczy-
sty im. Piotra Pawłowskiego. Raz w roku Kapituła wybi-
erze stypendystę, którego rozwój będzie wspierać.

PATRYK GRAB 
Stypendysta II edycji Funduszu Wieczystego im. Piotra Pawłowskiego

Dołącz do Fundatorów FUNDUSZU WIECZYSTEGO  
i przekaż darowiznę: 

79 1600 1462 1815 7126 8000 0007
Zbudujmy razem świat bez barier! 
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Ewa Pawłowska
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół  Integracji

Warszawa, 5 listopada, 2022 roku 

Kiedy obserwujemy świat wokół nas, inwazję na Ukrainę, której istota jest oparta na agresji i przemocy, tym 
bardziej zaczynamy doceniać potęgę miłości. Miłości jako postawy wobec życia i innych, miłości jako otwartości 
na innego człowieka, jego potrzeby, jego świat. Miłości, która niczego nie oczekuje, nie żąda, ale nieustannie się 
dzieli. Daje i w dawaniu przekracza własne granice.

Otwartość, uważność, chęć niesienia pomocy – tak rozumiem miłość. Bo czym innym jest dostępność,  jak 
nie formą miłosnej wrażliwości na potrzeby innych? Przełożona na konkretne rozwiązania: pochylnie, windy, 
audiodeskrypcje i pętle indukcyjne, u swoich podstaw ma miłosne otwarcie na drugiego człowieka. Kochając nie 
możemy się pogodzić z tym, że nasi ukochani nie mogą się w pełni realizować w życiu, bo stanęła im na drodze 
niezawiniona przeszkoda, której bez naszej pomocy nie pokonają. Dostępność to znoszenie tych przeszkód. Miłość 
to także wolność, radość i równe szanse na pełnię życia dla wszystkich. Miłość to dostępność. 

Apetyt na życie, zabawa, dziecięca radość – na naszej Gali przedstawimy Wam nasz nowy konkurs – nazwaliśmy go 
„Inte-gra” – konkurs na dostępny plac zabaw – taki, na którym słychać śmiech dzieci, tych na wózku, tych, które 
mają rodziców z niepełnosprawnością, wszystkich, bo nowo zaprojektowane place zabaw pozwalają na wspólną 
zabawę bez wykluczeń. 

Miłosna otwartość na problemy doprowadziła nas także do kolejnego projektu - do komfortek. To już ogólnopolska 
akcja, w której w Koalicji pięciu organizacji tworzymy specjalne pomieszczenia pozwalające na przebranie się, czy 
zmianę pieluchy osobom dorosłym z niepełnosprawnością. Wraz z Fundacją Mudita wyposażyliśmy w komfortki 
dwa punkty recepcyjne dla osób z niepełnosprawnościami z Ukrainy:  w Krakowie i w Warszawie.

Miłość, jako przewodni motyw działania, wyróżnia także troje bohaterów naszych Medali „Przyjaciół Integracji” 
– Izę Sopalską-Rybak, Piotra Śliwickiego i Tomasza Wolnego, którzy w różny sposób, ale z równą determinacją 
pokonują bariery oddzielające osoby z niepełnosprawnością od pełni życia. 

Z miłości płynie siła do walki ze stereotypami – zobaczycie dziś, jak kochają i jak zajmują się dziećmi niepełnosprawni 
ojcowie i ojcowie niepełnosprawnych dzieci. Temat niezwykły i niezwykli mężczyźni, którzy w miłości odnaleźli 
drogę do swoich dzieci i osobistego szczęścia. 

A ja na koniec chcę Wam powiedzieć, żebyście wierzyli w miłość. Nie w zdobywanie, karierę, pieniądze – bo to droga 
donikąd. Miłość to jedyna droga do samego siebie, do innych, do poczucia sensu, jakie daje dzielenie się dobrem. 

KOCHANI PRZYJACIELE 
INTEGRACJI

Wielka Gala Integracji to nasze największe wydarze-
nie w roku, nasz zlot gwiaździsty, w którym przecinają 
się najważniejsze wątki naszej misji. Wszystkie te wątki  
łączy jedno: miłość. To właśnie miłość jest energią, która 
napędza nasze działania, daje nam siłę, pomysły, wiarę  
w sens. Przekonałam się, że to miłość jest najlepszą ży-
ciową strategią. Że paradoksalnie, nie walka, konkuren-
cja i taktyki, ale miłość, miłość  jest najskuteczniejsza. 
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cykling – odkup
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PROWADZĄCY  

Bogumiła Siedlecka – Goślicka
Od 10 lat prężnie działa w Internecie. Jest znana jako Anioł Na Resorach - 
prowadzi kanał na YouTube i Instagramie. Na profilach dzieli się swoją pasją do 
wizażu, pokazuje codzienność i porusza tematy związane z niepełnosprawnością. 
Specjalistka public relations i marketingu. Od roku związana z Fundacją Integracja.
Autorka książki „Historia jednego marzenia”, wyróżniona w konkursie „Człowiek 
bez barier 2013” –  zdobywczyni Nagrody Publiczności.
Jej życiowe motto to „Ogranicza nas tylko nasz umysł”, prywatnie szczęśliwa 
kobieta, żona i „psia mama”. Niepoprawna marzycielka, która każdego dnia 
pracuje by spełniać swoje i najbliższych marzenia.

Małgorzata Szumowska
Liderka i dyrektorka warszawskiej Niewidzialnej Wystawy (www.niewidzialna.pl), 
nietuzinkowego projektu, którego główną ideą jest uświadomienie wszystkim 
widzącym, jak żyją ludzie z niepełnosprawnością wzroku. Prezeska Fundacji 
Centrum Edukacji Niewidzialna (www.fcen.com.pl).
Aktywistka, wolontariuszka, propagatorka wielu cennych inicjatyw społecznych, 
współtwórczyni publikacji „Pacjent niewidomy i słabowidzący w gabinecie 
i na oddziale”, która trafiła w ręce stołecznych okulistów, pracowników klinik 
okulistycznych, a także studentów medycyny. Inicjatorka i koordynatorka akcji 
#ścieżkadostępu – podziel się przestrzenią! oraz #hulajzgłową – podziel się 
przestrzenią! traktującej o życzliwym współdzieleniu przestrzeni publicznej. 
Jedna z dziesięciu finalistek plebiscytu „Warszawianka Roku 2022”.
Żyje zgodnie z maksymą: budujmy mosty, a nie mury! Prywatnie marzycielka, 
idealistka, mama, żona, córka, przyjaciółka i… maniaczka okularów! 

Tomasz Wolny
Dziennikarz i prezenter telewizyjny. Prowadzący „Panoramę” i gospodarz 
„Pytania na śniadanie”. Pracę w mediach rozpoczął w TVN24, potem był związany 
z TVP Poznań. Dwukrotnie otrzymał wyróżnienie w „Przeglądzie i Konkursie 
oddziałów terenowych TVP” w kategoriach „najlepszy news” i „najlepsza relacja 
na żywo”, laureat „Róży Gali” w kategorii „media”, trzykrotnie nominowany do 
„Telekamer” i „Gwiazd Dobroczynności”. Laureat nagrody "Lodołamacz 2022" 
w kategorii „dziennikarz bez barier”.  Wykładowca pracowni telewizyjnej na 
Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.

cykling – odkup
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GWIAZDY GALI 

Piotr Cugowski
Piotr Cugowski to jeden z najciekawszych męskich głosów w Polsce. Przez 20 lat 
stał na czele zespołu Bracia z którym wydał sześć albumów studyjnych. A od po-
czątku 2019 roku prowadzi działalność solową. W październiku 2019 roku wydał 
swoją pierwszą solową płytę pt. „40”. To z tego albumy pochodzą przeboje „Kto 
nie kochał” „Zostań ze mną”, „Daj mi żyć” i „Takich jak my nie znał świat” któ-
re podbiły radiowe listy przebojów. Wcześniej z zespołem Bracia Piotr Cugowski 
wylansował m.in. hity „Nad przepaścią”, „Wierzę w lepszy świat”, „Niepisane” czy  
„Po drugiej stronie chmur”, Piotr pełni także rolę trenera wokalnego w kolejnej 
edycji programu The Voice of Senior, po tym jak zaskarbił sobie sympatię widzów 
w 9. edycji The Voice of Poland. Piotr Cugowski jest częstym gościem różnego ro-
dzaju projektów muzycznych. Jego wrażliwość muzyczna oraz swoboda porusza-
nia się po różnych stylach sprawiły, iż jest wokalistą bardzo cenionym również 
poza nurtem rockowym. Dzięki temu współpracował z czołówką polskich artystów 
oraz legendami światowej muzyki, jak choćby John Lord (Deep Purple), Garou.

Paulina i Bartek Gruszeccy
Muzyczne małżeństwo, które w trakcie swoich koncertów przenosi słuchaczy 
do magicznego świata pełnego emocji. Paulina i Bartek to także uczestnicy 
10. edycji programu The Voice of Poland oraz finaliści Śpiewajmy Razem -  
All Together Now. Wspólnie koncertują i komponują. W 2020 roku wydali 
autorską płytę z kołysankami "Odkąd jesteś", którą napisali w oczekiwaniu  
na narodziny swojego synka Stasia.

Joanna i Dariusz Popławscy
Małżeństwo niepełnosprawnych tancerzy. Dariusz Popławski jest osobą całko-
wicie niewidomą, Joanna Popławska osobą słabo widzącą. Poznali się na par-
kiecie. Taniec towarzyski trenują od 20 lat. Na koncie mają kilkanaście tytułów 
Mistrzów i Vice Mistrzów Polski w kategoriach zaawansowanej oraz open, za-
równo w stylu standardowym, jak i latynoamerykańskim. Od kilku lat rywalizują  
z parami z całej Europy w turniejach dla osób niewidomych we Włoszech Belgii, 
Anglii i Słowacji. Zwycięzcy Mistrzostw Europy w obu stylach – standardowym 
i latynoamerykańskim (Londyn, 2016), Mistrzowie Świata w stylu latynoamery-
kańskim oraz Vice-Mistrzowie Świata w stylu standardowym (Bratysława, 2021). 
Od dwóch lat startują w turniejach dla osób pełnosprawnych organizowanych 
przez Polskie Towarzystwo Taneczne, w kategorii senior. Joanna Popławska jest 
założycielką fundacji, w ramach której organizuje turnieje tańca dla osób niewi-
domych i słabowidzących oraz szkolenia taneczne dla osób z całej Polski.
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WSPÓŁTWÓRCY GALI

Klubokawiarnia Pożyteczna
Po raz piąty wspierają nas pracownicy Klubokawiarni Pożyteczna. W lokalu  
przy Nowym Świecie 58 w Warszawie pracują osoby z niepełnosprawnością inte-
lektualną. To miejsce spotkań ludzi, którzy są otwarci na różnorodność.

Wolontariusze
Bez Wolontariuszy nie byłoby możliwe stworzenie tak wyjątkowego wydarzenia 
i zapewnienie komfortu wszystkim widzom. Przy organizacji Wielkiej Gali 
mogliśmy po raz kolejny liczyć na pomoc Wolontariuszy z Koalicji Liderzy Pro 
Bono oraz Wolontariuszy Goldman Sachs.  

Marzena Bartosz
Makijażystka, specjalistka od wizażu, zarówno codziennego, jak i artystycznego, 
członkini zarządu Fundacji Jedyna Taka. Od 2016 roku wspiera swoimi 
umiejętnościami Wielką Galę Integracji, robiąc make-up gwiazdom imprezy. 
Przygotowywała również do finałowego występu uczestniczki Miss Polski na 
Wózku i Miss Świata na Wózku. Wyróżniają ją nietuzinkowe makijaże artystyczne 
i charakteryzacje. Zajmuje się też fotografią, fryzjerstwem i stylizacją, a swoimi 
umiejętnościami dzieli się na blogu.

Tomasz Karcz
Kreator wizerunku, fryzjer i projektant mody. Po raz kolejny użycza swojego 
talentu Wielkiej Gali Integracji, dbając o fryzury artystów i prowadzących. Kładzie 
nacisk na długie rozmowy z klientami, bo fryzura to „coś bardziej dla duszy niż 
dla ciała”. Jako projektant jest bezkompromisowy. Moje projekty przeznaczone 
są dla ludzi wymagających, odważnych, którzy nie boją się wyróżniać z tłumu  
i cenią sobie niezależność – przekonuje. Czyli dla osób takich jak on.

Bartek „MesBrutah” Dzienkiewicz 
Od 20 lat zajmuje się muzyką, realizacją dźwięku, jest też DJ-em. Zagrał w ponad 
stu warszawskich klubach. Obecnie jest członkiem zespołu Babylon Raus, gdzie 
gra na instrumentach elektronicznych. Jako producent wydał, w założonej 
przez siebie wytwórni Trofica Records, dwie płyty – kompilacje muzyczne, na 
których znalazło się wielu uznanych artystów, a także jego własne kompozycje.
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TWÓRCZOŚĆ OSÓB 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

Prezentacja i promocja twórczości osób z niepełnosprawnością jest już coroczną 
tradycją Wielkiej Gali Integracji.

Przez kilka miesięcy zbieraliśmy prace osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W tym roku otrzymaliśmy 
od Was ponad dwa tysiące prac, które pokazują pełen wachlarz umiejętności, talentów i sposobów, w jaki 
widzicie świat. Dzieliliście się Swoimi pasjami, a często również historiami, które za nimi stoją. Dziękujemy 
za ogromne zaangażowanie tak wielu placówek - warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów 
samopomocy, szkół i przedszkoli specjalnych, fundacji i stowarzyszeń, które przysłały do nas obrazy, rysunki, 
fotografie, rzeźby, rękodzieło, a nawet filmy.

Razem stworzyliśmy jedyną taką, niepowtarzalną galerię sztuki osób z niepełnosprawnością. Nadesłaną 
twórczość można będzie zobaczyć podczas Gali zarówno online, jak i na miejscu (na telebimie i wystawie) oraz 
na stronie: integracja.org/tworczosc.

 Robert Łodej, ŚDS Starachowice Pejzaż, Agnieszka Urbanik, WTZ Rudnik Caritas Agnieszka Boksa, ŚDS w Krakowie

Katarzyna Warachim
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Jan Kot, WTZ OstojaKolorowo, Grażyna Probierz, WTZ Arteria

Na stoku, Hajkowski Michał, WTZ Arteria

Lot, Anatol Fida, WTZ Przemyśl

„Łąka”, praca zbiorowa podopiecznych Fundacji PODAJ DALEJ 

Elżbieta Pyra

Urban 01, WTZ PSONI w Gdyni

Jesień w parku, Teresa Przydatek

Magdalena Tomczyk, WTZ Rymanów
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MEDAL PRZYJACIEL INTEGRACJI 
Jest przyznawany od 1997 r. i wręczany podczas dorocznej Wielkiej Gali Integracji. 

Nagroda powstała w celu promowania cennych inicjatyw i działań na rzecz środowiska 
osób z niepełnosprawnością w Polsce. Otrzymują ją osoby, instytucje i firmy, które 

wyróżniają się otwartością i wrażliwością oraz działają nie z formalnego obowiązku, ale 
chęci budowania społecznej integracji. Słowem – robią więcej, niż muszą. 

Kapituła Medalu zadecydowała, że podczas 27. Wielkiej Gali Integracji te szczególne 
wyróżnienia otrzymają:

Izabela Sopalska – Rybak
Założycielka i prezeska Fundacji Kulawa Warszawa. Trenerka, działaczka społeczna, ekspertka 
w grupach doradczych na temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prowadzi szkolenia 
na temat potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami, sprawdza dostępność, koordynu-
je projekty. Laureatka konkursu Kryształek Zwierciadła. Nominowana do tytułu Warszawian-
ka Roku 2019 i nagrody Okulary Kaczkowskiego Nie widzę przeszkód. Portal KulawaWarsza-
wa.pl, który prowadzi od 2012 roku otrzymał nagrodę m. st. Warszawy w 2014 r. 
Od początku wojny w Ukrainie jej fundacja Kulawa Warszawa pomaga, przekazując sprzęt   
i artykuły higieniczne uchodźcom z niepełnosprawnościami z Ukrainy. 

Piotr Maria Śliwicki 
Prezes zarządów Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA oraz Sopockiego 
Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA. Wprowadził ERGO Hestię na podium 
największych towarzystw ubezpieczeń w Polsce. Mecenas i pomysłodawca wielu 
przedsięwzięć w zakresie inkluzywności społecznej oraz zwiększania wrażliwości na potrzeby 
osób z niepełnosprawnościami. Z jego inicjatywy w 2004 roku powstała Fundacja ERGO Hestii 
Integralia - pierwsza i do dziś jedyna w Polsce fundacja korporacyjna, która w kompleksowy 
sposób realizuje misję aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz Centrum 
Pomocy Osób Poszkodowanych, które umożliwia osobom najciężej poszkodowanym  
w wypadkach komunikacyjnych powrót do sprawności i satysfakcjonującego życia.

Tomasz Wolny 
Dziennikarz i prezenter telewizyjny. Swoją popularność i rozpoznawalność wykorzystu-
je, by promować ważne społecznie inicjatywy i pomagać potrzebującym i wykluczonym. 
Współtwórca inicjatywy „Tankowanie na urodziny” dla podopiecznych poznańskiego Sto-
warzyszenia Na Tak. Ambasador Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Jako czło-
nek Kadry Ambasadorów dopinguje zawodników Olimpiad Specjalnych. Za swoją działal-
ność społeczną i dobroczynną nagradzany licznymi nagrodami m.in.: Złotym i Srebrnym  
BohterONem; dwukrotnie nominowany w plebiscycie „Gwiazdy Dobroczynności”, od-
znaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2021) oraz nagrodzony „Lodołamaczem” (2022).   
Od 2016 roku prowadzi Wielką Galę Integracji.    

W ubiegłych latach Medal otrzymali m.in.: Orange Polska, Urząd Transportu Kolejo-
wego, Związek Banków Polskich, Totalizator Sportowy, Metro Warszawskie, Zakład  
Ubezpieczeń Społecznych, Telewizja Polska, Skanska, PKP Intercity, m.st. Warszawa,  
Miasto Gdynia, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
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ROK 2022  W OBIEKTYWIE 
Złoty Krzyż Zasługi dla 

Ewy Pawłowskiej 

Prezydent Andrzej Duda wręczył od-
znaczenia z okazji Międzynarodowe-
go Dnia Osób z Niepełnosprawno-
ścią.  Złoty Krzyż zasługi otrzymała 
również prezes Integracji Ewa Paw-
łowska. Te odznaczenia są za pań-
stwa pracę na rzecz Rzeczypospolitej, 
na rzecz otaczającego Was środowi-
ska osób z niepełnosprawnościami, 
ale też symbolicznie dla całego gro-
na osób, z którymi współpracujecie – 
powiedział prezydent.  
 

„Przewijamy Polskę”  
na rzecz komfortek 

5 maja br. minął rok od ogłoszenia 
inicjatywy „Przewijamy Polskę”  
i zawiązania się koalicji na jej rzecz. 
W Poznaniu odbyła się konferencja 
prasowa, w której wzięła udział on-
line Małżonka Prezydenta RP, Pani 
Agata Kornhauser-Duda. Podczas wy-
darzenia wybrano pięcioro ambasa-
dorów z Wielkopolski, którym idea 
komfortek jest bliska i które włączyły 
się w ich promocję. Hasło konferen-
cji oznacza, że 5 organizacji, w ciągu 
1 roku może oficjalnie ogłosić istnie-
nie w Polsce 20 ogólnodostępnych 
komfortek.

Piotr i Przyjaciele, część II 

Na początku roku ukazała się II część 
wspomnień o Piotrze Pawłowskim 
(1966-2018), założycielu i prezesie 
Integracji. Książkę wzbogacają fo-
tografie i specjalistyczny materiał, 
dotyczący twórczości Pawłowskie-
go, który od 1989 r. był stypendystą 
Światowego Związku Artystów Malu-
jących Ustami i Stopami w Liechten-
steinie. Zamieszczone w publikacji 
kalendarium wydarzeń pokazuje,  
że wiele się dzieje w Integracji pod 
egidą Ewy Pawłowskiej, Prezes  
Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół  
Integracji i Fundacji Integracja.

Wyróżnienia w konkursie 
„Kryształowe Pióra” 

W czerwcu dwa artykuły z portalu 
niepełnosprawni.pl zostały wyróżnio-
ne w konkursie „Kryształowe Pióra”, 
w którym nagradzani są dziennika-
rze zajmujący się tematyką zdrowia. 
Tekst Dominiki Kopańskiej „Depresja 
w świecie ciszy” został wyróżniony za 
podjęcie trudnego tematu wsparcia 
psychiatrycznego i psychologicznego 
dla osób niesłyszących. Drugi  
z wyróżnionych artykułów to wywiad 
„Gdy do raka dołącza depresja”, który 
Mateusz Różański przeprowadził  
z psychoonkolożką Adrianną Sobol.

Lista wsparcia 

Gdy tylko zaczęła się wojna na Ukra-
inie polskie organizacje pozarządowe 
ruszyły by pomagać uchodźcom  
z ogarniętego wojną kraju. By ułatwić 
komunikację miedzy potrzebującymi, 
a organizacjami wspierającymi oso-
by z niepełnosprawnością, Integra-
cja stworzyła Listę wsparcia. Zawiera 
ona dane kontaktowe i informacje na 
temat pomocy, jaką uchodźcy mogą 
uzyskać od polskich organizacji.  
Lista opublikowana jest po polsku  
i po ukraińsku.

Inte-GRA – Konkurs na 
projekt dostępnego placu 

zabaw

W czerwcu Fundacja Integracja oraz 
PFR Nieruchomości ogłosiły konkurs 
na projekt dostępnego placu zabaw – 
takiego, który będzie służył zabawie  
i czynnemu spędzaniu wolnego cza-
su, a także przestrzeni integrującej po-
kolenia oraz użytkowników o różnym 
stopniu sprawności ruchowej. Zwy-
cięzcę konkursu poznamy podczas 
Wielkiej Gali Integracji, a nagrodzony 
projekt zostanie zrealizowany na po-
wierzchni niemal 400 mkw. na terenie 
osiedla mieszkaniowego powstają-
cego przy ul. Korczaka w Katowicach. 
Więcej o konkursie na stronie 21. 
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Wystawa i wernisaż 
artystów malujących 

ustami i stopami  

5 września, z okazji Światowego Dnia 
Artystów Malujących Ustami i Stopa-
mi Integracja przygotowała wystawę  
i wernisaż obrazów w warszawskiej 
Międzypokoleniowej Klubokawiarni 
Domu Kultury Śródmieście, zaprasza-
jąc artystów: Stanisława Kmiecika  
i Grzegorza Gawryszewskiego, zwią-
zanych z organizacją VDMFK  
w Liechtensteinie i Wydawnictwem 
AMUN z Raciborza. Na wystawie po-
kazano też rzadko prezentowane ob-
razy Piotra Pawłowskiego (1966-
2018), które znajdują się  
w prywatnych kolekcjach.

Życie na wsi w nr. 4/2022 
„Integracji” 

Po raz pierwszy magazyn „Integracja” 
został niemal cały poświęcony 
mieszkańcom wsi, ich pracy  
i inicjatywom. Szczególnie obszernie 
zaprezentowaliśmy malowniczy 
wschód Polski: od Suwalszczyzny, 
przez nadbużański Kodeń, Podlasie, 
Lubelszczyznę, aż po Podkarpacie. 
Polecamy m.in. materiały o Ośrodku 
Neurorehabilitacji w podlubelskiej 
Turce, stacjonarnym i domowym 
Hospicjum Proroka Eliasza  
w Narewce na Podlasiu, a także 
historie kilku kobiet, które wybrały 
wieś jako swoje miejsce na o ziemi.

Kampania  
„Pomigajmy = 
Pomagajmy” 

Z okazji Międzynarodowego Dnia 
Głuchych i Języka Migowego, Jet Line 
z merytorycznym wsparciem Funda-
cji Integracja, przygotował kampanię 
„Pomigajmy = Pomagajmy” na cyfro-
wym ekranie MORE. Akcja odbyła się 
na żywo w centrum stolicy z wykorzy-
staniem zaawansowanej technologii. 
Wydarzenie kierowane było do osób 
słyszących, aby ci w swoim otoczeniu 
zwrócili uwagę na osoby głuche  
i chętnie z nimi rozmawiali, pokonując 
tym samym bariery komunikacyjne.

Integracja w metrze  
po raz 7.  

5 października Fundacja Integracja 
wraz z Warszawskim Metrem zorgani-
zowała 7. edycję akcji „Dzień Integra-
cji w metrze”, w ramach której edu-
katorzy Fundacji Integracja rozdawali 
pasażerom metra ilustrowany porad-
nik pt. „Savoir-vivre wobec osób z nie-
pełnosprawnością”. Jak co roku akcji 
„Dzień Integracji w metrze” towarzy-
szyły również warsztaty edukacyjne 
dla uczniów warszawskich szkół pod-
stawowych. Warszawiacy mogli rów-
nież skorzystać z bezpłatnych porad 
doradców z Centrum Integracja  
w Punkcie Informacyjnym.  

Lider Dostępności 

28 października poznaliśmy laure-
atów konkursu architektoniczno-ur-
banistycznego Integracji i Towarzy-
stwa Urbanistów Polskich. Konkurs 
ma na celu zwrócenie uwagi na pro-
blem występujących barier archi-
tektonicznych, a także nagradzanie 
pozytywnych rozwiązań w zakresie 
dostępności architektonicznej obiek-
tów przestrzeni dla osób z różny-
mi niepełnosprawnościami. Konkurs 
Honorowym Patronatem objął Prezy-
dent RP Andrzej Duda, który wręczył 
Laureatom statuetki podczas uroczy-
stości w Pałacu Prezydenckim. Więcej 
o konkursie na stronie 21. 

II edycja stypendium  
im. Piotra Pawłowskiego 

Patryk Grab, członek Stowarzyszenia 
Dobry Dom i pracownik zakładu 
aktywności zawodowej w Nowej 
Sarzynie, został zwycięzcą II edycji 
konkursu stypendialnego w ramach 
Funduszu Wieczystego im. Piotra 
Pawłowskiego. Patryk Grab był 
jednym z finalistów konkursu 
„Człowiek bez barier” w 2020 r.; 
aktywnie działa na rzecz promowania 
osób z niepełnosprawnością i zmiany 
ich sytuacji. Stypendysta otrzyma 
10 tys. zł na wydatki związane ze 
swoją działalnością, a także wsparcie 
mentorskie założycieli Funduszu. 
Więcej o stypendium na stronie 2. 





Komfortka to pomieszczenie higieniczno-sanitarne,  
służące osobom z niepełnosprawnością i ich opiekunom  
do czynności pielęgnacyjnych.
Każdego dnia ok. 150 tys. dorosłych niesamodzielnych osób  
w Polsce, w asyście rodziców lub opiekunów, zmienia pieluchy  
i pieluchomajtki. Poza domem robią to zwykle w niehigienicznych 
i urągających warunkach. Na ratunek ich godności ruszyło pięć 
organizacji pozarządowych z Poznania, Krakowa, Gliwic, Lublina 
i Warszawy. Zawiązana przez nie Koalicja prowadzi akcję  
„Przewijamy Polskę” i walczy o komfortki w całym kraju.

Komfortka powinna mieć następujące wymiary i wyposażenie: 
▶ powierzchnię nie mniejszą niż 12 m2 i o szerokości min. 3 m;
▶ węzeł sanitarny z sedesem przeznaczonym dla osób  

z niepełnosprawnością (dł. około 70 cm, wys. montażu mierzona  
do wierzchu deski 45-48 cm), z wolną przestrzenią o szer. min. 90 cm 
przynajmniej z jednej strony;

▶  umywalkę dostosowaną do potrzeb osób poruszających się  
na wózkach; optymalnie: wysokość regulowana elektrycznie;

▶ leżankę o wymiarach min. 160 x 90 cm (optymalnie 200 x 90 cm), 
z wolną przestrzenią – od dłuższego boku o szerokości min. 150 cm 
i od krótszego boku min. 90 cm, z regulacją wysokości;

▶ podnośnik sufitowy lub jezdny;
▶ kosz na odpady;
▶ fakultatywnie bezprogową kabinę prysznicową lub prysznic.

Zalecamy, aby Komfortka:
• była umieszczona jak najbliżej wejścia do budynku;
• była oznaczona na drzwiach; wskazana jest też informacja  

przy wejściu o tym, że takie pomieszczenie jest w budynku.

Baza adresowa Komfortek w Polsce:
▶ Gliwice • Centrum Rehabilitacji Rehamedica, ul. Warszawska 37a;  

• Park Handlowy Arena, al. J. Nowaka-Jeziorańskiego 1; 
▶ Katowice • Galeria Katowicka, ul. 3 Maja 30;
▶ Kraków • Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego,  

ul. Powiśle 11; • Punkt InfoKraków połączony z Klubokawiarnią  
Cafe Nowa, os. Zgody 7;

▶ Kraśnik • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,  
ul. Szpitalna 4;

▶ Lublin • Centrum Wózków Inwalidzkich, ul. Okólna 1;
▶ Łódź • Galeria Artystyczna (siedziba Łódzkiego Sejmiku Osób  

Niepełnosprawnych), ul. Piotrkowska 17;
▶ Poznań • placówka Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Dorosłych  

z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka”,  
ul. Żurawinowa 5/7; • siedziba Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci  
ze Złożoną Niepełnosprawnością „Potrafię Więcej”, ul. Rubież 46e; 
• Centrum Inicjatyw Rodzinnych, ul. Ratajczaka 44; • Restauracja 
Rusałka, ul. Golęcińska 27; • Stare ZOO, ul. Zwierzyniecka 19;  
• Senioralny Dom Krótkiego Pobytu Fundacji Petra senior,  
ul. Poznańska 19; • Pływalnia Miejska POSiR Winogrady,  
Osiedle Zwycięstwa 124;

▶ Świdnik • Ośrodek Wsparcia i Testów, ul. Norwida 4;
▶ Tychy • Bawialnia i kawiarnia HuHu, ul. Jana Pawła II 32;
▶ Warszawa • Fundacja Integracja, ul. Andersa 13; • Przychodnia Paley 

European Institute, al. Rzeczypospolitej 1;
▶ Wąsosze k. Konina • Osada Janaszkowo (ośrodek rehabilitacji).  

Formularz zgłoszenia Komfortki, baza adresowa i więcej informacji – na Niepelnosprawni.pl

ulotka_2021_komfortka.indd   2ulotka_2021_komfortka.indd   2 02.05.2022   10:49:4602.05.2022   10:49:46



W Integracja LAB wciąż 
stawiamy nowe pytania 
i nie zadowalamy się oczywistymi 
odpowiedziami. Gdy potrzebujesz 
zaawansowanej wiedzy 
ergonomicznej lub socjologicznej, 
chcesz zbadać produkt lub usługi, 
skorzystaj z naszego wsparcia. W Integracja LAB dzielimy 

się z Tobą naszą wiedzą. 
Wydajemy cenione publikacje 
dotyczące architektury, 
przestrzeni cyfrowej i potrzeb 
osób z niepełnosprawnością. 

Wielkie projekty potrzebują 
najlepszych ekspertów. 
W Integracja LAB analizujemy, 
zbieramy informacje, wspieramy 
i inicjujemy procesy legislacyjne. 
Dzięki naszemu wsparciu łatwiej 
ocenisz skutki planowanych 
działań.

Myśląc odważnie, zmieniamy 
świat, dlatego w Integracja LAB 
wspieramy innowacje. Pomożemy 
Ci sprawić, żeby Twój mały krok 
stał się wielkim krokiem ludzkości.

INTEGRACJA LAB 
Integracja LAB to centrum badawczo-rozwojowe w dziedzinie niepełnosprawności, 
oferujące usługi w zakresie szeroko rozumianej dostępności oraz miejsce na debaty 
społeczne.

Misją Integracja LAB jest propagowanie idei projektowania uniwersalnego. Dostrzegamy, 
jak bardzo różnimy się od siebie, jak różne mamy potrzeby, przyzwyczajenia i możliwości. 

W Integracja LAB badamy i uczymy, jak projektować lepsze usługi i produkty, bo chcemy, 
żeby przedmioty, usługi, budynki i przestrzeń, z których korzystamy na co dzień, jeszcze 
lepiej odpowiadały na nasze potrzeby.  

Gromadzimy wiedzę i opracowujemy rozwiązania, które w przyszłości sprawią, 
że – niezależnie od wieku czy poziomu sprawności – będziemy mogli jeszcze łatwiej 
korzystać z otaczającego nas świata. 

BADANIA

WIEDZA

EKSPERTYZY

INNOWACJE
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Szkolenia OBSŁUGA BEZ BARIER pre-
zentują prawidłowe postawy wobec 
klientów i współpracowników z nie-
pełnosprawnościami. 

Celem szkoleń jest:
  przedstawienie pracownikom 
prawidłowych postaw i zachowań 
obowiązujących w trakcie obsługi 
klientów z różną niepełnospraw- 
nością 

  pokazanie, że niepełnosprawność 
kolegi czy koleżanki z pracy nie 
musi wywoływać lęku ani stanowić 
bariery w swobodnych relacjach 
koleżeńskich i zawodowych 

  uwrażliwienie pracowników, by pod-
czas procesu rekrutacyjnego oraz 
w późniejszej pracy traktowali osoby 
z niepełnosprawnością na równi 
z innymi kandydatami.

SZKOLENIA SKROJONE NA MIARĘ 
Wszystkie szkolenia i warsztaty Integracji są dostosowane do 
potrzeb Partnera, dla którego są realizowane. Eksperci Integracji, 
przed przystąpieniem do ich realizacji, poznają dokładnie specyfikę 
danej branży i kluczowe aspekty, na które trzeba w niej zwrócić 
uwagę podczas współpracy z osobami z niepełnosprawnościami.

Z naszych szkoleń skorzystali m.in.: PKP Intercity, Accenture Services, BNP Paribas Bank Polska, mBank, 
 Citibank, Nordea Bank, Bank Pekao S.A., Politechnika Warszawska, NFZ, ZUS, Główny Urząd Nadzoru 
Budowlanego, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Uczelnia im. Stefana Batorego w  Skierniewicach, 
Prokuratura Regionalna w Warszawie, TVN, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

GRA MIEJSKA
Najlepszym sposobem poznania barier, z którymi na co dzień  

zmagają się osoby z niepełnosprawnościami, jest doświadczenie 
ich na własnej skórze. Wychodząc z tego założenia, eksperci 

Integracji oferują swoim Partnerom możliwość zorganizowania 
gier miejskich dla pracowników, by mogli zdobyć doświadczenie 

z innej perspektywy, np. podczas przemieszczania się po mieście czy 
wizyty w placówce firmy. 

INNOWACYJNE 
SZKOLENIA I WARSZTATY



// 

 

// 

// 

 

LIDER 
W LIKWIDOWANIU BARIER 
ARCHITEKTONICZNYCH

To czytelna wskazówka, że obiekt jest przyja-
zny i dostosowany między innymi do potrzeb 
osób niewidomych i słabowidzących, niesły-
szących, poruszających się na wózkach, star-
szych, rodziców z małymi dziećmi, a jednocze-
śnie osób z nieporęcznym bagażem, kurierów, 
dostawców czy osób nieznających 
języka polskiego. 

OBIEKT BEZ BARIER został wpisany na 
listę akredytowanych standardów systemu 
certyfikacji WELL – najbardziej prestiżowego 
standardu dla nieruchomości komercyjnych. 
To pierwszy polski zbiór wytycznych dla 
architektów i projektantów budynków, który 
znalazł się na tej liście. 

Biurowce – m.in.: Warsaw Financial Center, kompleks SPARK, 
Generation Park, H5, Silesia Business Park,  
Nowy Rynek (Skanska), Varso 1 i 2 (HB Reavis), 
The Warsaw HUB A,B,C, Warsaw UNIT (Ghelamco Poland),  
International Business Center (PwC Advisory).

Centra handlowe – m.in.: Galeria Mokotów, Centrum  
Handlowe Westfield Arkadia, Galeria Wileńska.

Osiedla mieszkaniowe – m.in.: Holm House, Osiedle 
Mickiewicza (Skanska Residential).

Sieci placówek – m.in.: BNP Paribas Bank Polska,  
sklepy i serwisy Samsung.

Przestrzenie biurowe – m.in.: Accenture,  
Polpharma, Franklin Templeton.

Transport – wagon typu COMBO PKP Intercity

Pałac Prezydencki, Sejm RP, Ministerstwo Rodziny  
i Polityki Społecznej, Belweder i wiele innych.

miast, w których znajdują się OBIEKTY BEZ BARIER

przeprowadzonych audytów dostępności 
architektonicznej

przyznanych certyfikatów OBIEKT BEZ BARIER

CERTYFIKAT W LICZBACH NAJWAŻNIEJSZE OBIEKTY 
Z CERTYFIKATEM INTEGRACJI: 

100
380
1500

CERTYFIKAT WELL
W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI 

CERTYFIKAT
OBIEKT BEZ BARIER
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GRAND PRIX konkursu zdobył Dom Pomocy Społecznej  
nr. 1 w Poznaniu, który równocześnie został laureatem kategorii 
Obiekt Mieszkalny/Hotelowy. 
Tytuł Architekta/Urbanisty odebrała prof. Ewa Kuryłowicz, 
prekursorka dostępności architektonicznej w Polsce.
PRZESTRZEŃ PUBLICZNA - dwie równorzędne nagrody:  
Browary Warszawskie oraz Trasa Turystyczna od Kopy  
do Równi pod Śnieżką 
DUŻY OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ: Biblioteka Nauk 
Ścisłych i Technicznych, Politechnika Wrocławska,  
wyróżnienie: Dworzec Autobusowy w Kielcach 

OBIEKT USŁUG LOKALNYCH: Szkoła Podstawowa nr 400 w Wilanowie 
OBIEKT BIUROWO-HANDLOWY - wyróżnienie: Centrum Południe 
OBIEKT MIESZKALNY/HOTELOWY: Dom Pomocy Społecznej, Poznań, ul. Żołnierzy Wyklętych; wyróżnienie: 
Mieszkanie Plus, Toruń, ul. Okólna oraz Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa, przebudowa strefy wejścia 
OBIEKT ZABYTKOWY: Teatr Baj, Warszawa; wyróżnienie: Kamienica Wielopokoleniowa, Warszawa-Praga 
WYRÓŻNIENIE SPECJALNE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

Wręczenie nagród odbyło się 28 października br. w Pałacu Prezydenckim. Honorowy Patronat nad konkursem 
objął Prezydent RP Andrzej Duda. 
Konkurs jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem konkursu „Inte-GRA” było opracowanie projektu nowoczesnego placu zabaw – miejsca służącego zabawie  
i czynnemu spędzaniu wolnego czasu, a także przestrzeni integrującej pokolenia oraz użytkowników o różnym stopniu 
sprawności ruchowej.  
Laureata konkursu wybrała kapituła złożona z architektów, ekspertów w dziedzinie projektowania uniwersalnego,  
w tym przedstawicieli spółki PFR Nieruchomości, Fundacji Integracja i społeczności osób z niepełnosprawnościami  
oraz reprezentantów pracowni architektonicznej Kuryłowicz&Associates, która opracowała projekt osiedla przy  
ul. Korczaka w Katowicach. 

Konkurs został ogłoszony 1 czerwca br. Zwycięzcę poznamy podczas 27. Wielkiej Gali Integracji.  
Zwycięski projekt zostanie zrealizowany na powierzchni niemal 400 mkw. na terenie osiedla mieszkaniowego 
powstającego przy ul. Korczaka w Katowicach. 

ORGANIZATORZY: FUNDACJA INTEGRACJA ORAZ PFR NIERUCHOMOŚCI  
PARTNER: FUNDACJA PFR 

„Lider Dostępności” to konkurs architektoniczno-urbanistyczny, którego celem jest promowanie idei 
projektowania uniwersalnego oraz nagradzanie rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych, które 
są dostępne w równym stopniu dla osób w pełni sprawnych i niepełnosprawnych. 

LIDER DOSTĘPNOŚCI 2022

INTE-GRA – KONKURS ARCHITEKTONICZNY  
NA PROJEKT DOSTĘPNEGO PLACU ZABAW 

Dom Pomocy Społecznej nr. 1 w Poznaniu, 
fot. Archimediaa
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Audyt dostępności cyfrowej jest 
kompleksowym badaniem strony internetowej. 
Audyty przeprowadzane są przez ekspertów, 
zgodnie z autorską metodologią badania, 
na podstawie światowego standardu 
WCAG 2.1. Testerami są osoby z różnymi 
niepełnosprawnościami. Wynikiem audytu jest 
kompleksowy raport dostępności. 

Eksperci Integracji zrealizowali dotychczas ponad 750 audytów dostępności cyfrowej, m.in. dla: Kancelarii 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Urzędu Dzielnicy Śródmieście 
m.st. Warszawy, Urzędu Miasta Gdyni, Urzędu Miejskiego w Kartuzach, Urzędu Gminy w Żukowie, Zakładu 
Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Gminy Strzelce Opolskie, Agencji Rozwoju 
Aglomeracji Warszawskiej, Państwowej Agencji Atomistyki, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, NFZ, 
Państwowej Straży Pożarnej, Galerii Arsenał, Gdańskiej Galerii Miejskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, PLAY, 
MetLife, Roche, Coloplastu, Banku Gospodarstwa Krajowego, mBanku, PKO Banku Polskiego, Galerii Libero, 
Provident Polska, Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.

Integracja wspiera swoich Partnerów 
w procesie projektowania i budowy 
serwisów internetowych oraz aplikacji, 
jak też w zmianach mających na celu 
zwiększenie dostępności już istniejących 
stron. Dzięki profesjonalnemu doradztwu 
można uniknąć błędów dostępności. 

SERWIS BEZ BARIER to rozpoznawalny certyfikat gwarantujący, 
że serwis jest dostosowany do potrzeb osób z różnymi 
niepełnosprawnościami: niewidomych, słabowidzących, 
niesłyszących czy z ograniczeniami narządu ruchu. To także 
potwierdzenie jego przyjazności dla osób starszych lub mających 
problemy ze wzrokiem lub słuchem. Warunkiem jego przyznania 
jest pozytywny wynik audytu dostępności cyfrowej. 

AUDYTY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ DORADZTWO 

INTEGRACYJNY ZNAK JAKOŚCI 

EKSPERT
W USUWANIU BARIER CYFROWYCH
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CZŁOWIEK BEZ BARIER
20. EDYCJA KONKURSU

Konkurs „Człowiek bez barier” jest organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji od 2003 r. 
Nagradzane są w nim osoby z niepełnosprawnością, które aktywnie i z sukcesami działają w różnych 
obszarach życia społecznego, nie tylko dają przykład w swoim środowisku lokalnym, ale są także 
autorytetami i wzorami godnego życia dla ogółu społeczeństwa. Dotychczasowi finaliści to osoby z różnymi 
niepełnosprawnościami, które dają przykład jak pokonywać bariery wynikające z niepełnosprawności  
i cieszą się życiem. Są wśród nich działacze społeczni, artyści, sportowcy, biznesmeni, politycy, dziennikarze.  

W tym roku Konkurs odbędzie się po raz 20. Jury z grona 20 półfinalistów wybierze „Człowieka bez 
 barier 2022” i troje równorzędnych wyróżnionych. W tegorocznej edycji po raz pierwszy zostanie przyznana 
nowa nagroda - „Młody Człowiek bez barier 2022”, osobie w wieku od 14 do 20 lat. Nowe wyróżnienie ma  
na celu docenić i wypromować nastolatków i młodych dorosłych, którzy mimo swojego młodego wieku  
i niepełnosprawności odnoszą sukcesy na różnych polach, angażują się społecznie, chcą mieć większy wpływ 
na to, co dzieje się wokół nich i mogą być wzorem do naśladowania również dla swoich pełnosprawnych 
rówieśników.

Poznamy również laureatów Nagrody Publiczności oraz „Osobowość internetowa” przyznawanych przez 
czytelników portalu Niepelnosprawni.pl i magazynu „Integracja”. Z okazji jubileuszu Konkursu wręczona 
zostanie Nagroda Specjalna - „Człowiek bez barier 20-lecia”.

Tegorocznych laureatów poznamy podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim 6 grudnia 2022 roku.

Honorowy Patronat nad konkursem objęła Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda. 

Konkurs „Człowiek bez barier 2022” wspierają: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, Fundacja PZU, Fundacja Orange, Coloplast, BNP Paribas, PKP IC, Polpharma, 
GP Battery, Fundacja Orlen.  
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MAGAZYN
„INTEGRACJA”

 28 lat na rynku
 120 000 egzemplarzy rocznie
 600 dystrybuujących 

 wolontariuszy
 Od 2020 r. drukowany 

 wyłącznie na papierze 
 ekologicznym

ZNAJDZIESZ NAS TAKŻE NA:

PARTNERZY PLATFORMY INTEGRACJI:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasto Stołeczne Warszawa, Bank Gospodarstwa Krajowego,  
Fundacja ORLEN, Orange, Fundacja BNP Paribas, Polpharma, PKP Intercity, Coloplast, Quad, Kaspersky

integracja niepe_PL fundacjaintegracja integracjatv

PORTAL 
NIEPELNOSPRAWNI.PL

 2 249 009 unikalnych 
 użytkowników w 2020 r.

 Blisko 300 informacji 
 miesięcznie

 100 indywidualnych porad  
 miesięcznie

FILMY  
I PODCASTY

  16 filmów od początku 2022 r. 
 9 podcastów w 2022 r.
  6 spotkań live Czytelników  
z gościem specjalnym

PLATFORMA INFORMACYJNA 
INTEGRACJI
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PLATFORMA INFORMACYJNA
INTEGRACJI

Powstały w 1994 r. magazyn „Integracja” oraz istniejący od 2003 r. portal 
Niepelnosprawni.pl tworzą najpopularniejszą w Polsce platformę informacyjną 

poświęconą niepełnosprawności. Służymy rzetelną informacją i poradami specjalistów. 
Często jako pierwsi i jedyni podejmujemy istotne dla środowiska tematy. Jesteśmy też 

głosem naszych Czytelników w ważnych dla nich sprawach. Nasze media są w pełni 
dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
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27. WIELKA GALA INTEGRACJI
Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Organizator

Patronat medialny

Współpraca

Partner technologicznyPartner instytucjonalny

Partnerzy


