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Szanowni Państwo!

W odpowiedzi na liczne telefony w dniu wczorajszym z Portalu Informacyjnego Osób
Niepełnosprawnych PION Stowarzyszenie „NA TAK” oraz po rozmowach z reprezentantem
Wielkopolskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych, p. Marcinem Halickim,
informujemy, że jest nam niezmiernie przykro, iż z powodu barier architektonicznych
utrudniających dostęp do Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej na ul. Solnej 12 nie mogły
uczestniczyć w godny sposób osoby z niepełnosprawnością ruchową.
Koncert przeciw wykluczeniu społecznemu „Podróże marzeń” jest jednym z elementów
projektu edukacyjnego rozpisanego na trzy lata szkolne, a nie projektem miejskim. Został
skierowany do wybranych grup osób wykluczonych społecznie, tzn. dzieci z domów dziecka,
ośrodków kuratoryjnych, młodzieży z rodzin alkoholowych, osób starszych i samotnych oraz
przedstawicieli szkół poznańskich zaangażowanych w wolontariat. Te podmioty zostały
zaproszone na godz. 10 i uczestniczyły w nim według kolejności zgłoszeń. Sala była
praktycznie pełna.
Koncert o godz. 17 był imprezą otwartą dla mieszkańców Poznania. Zostały rozesłane drogą
mailową i pocztą tradycyjną zaproszenia do przedstawicieli wielu instytucji publicznych, tj.
urzędów, uczelni, organizacji pożytku publicznego, w tym działających na rzecz osób
niepełnosprawnych. Do 12 kwietnia br. organizator czekał na potwierdzenia obecności drogą
mailową lub telefoniczną celem zapewnienia właściwej opieki. Spłynęło zapotrzebowanie na
wolontariuszy tylko ze strony Integracyjnego Klubu Tańców Polskich, co w świetle
dostępnych nam danych zostało spełnione.
Ponieważ koncert o godz. 17 cieszył się mniejszą popularnością mimo wdrożonej reklamy
mailowej na wielu portalach informacyjnych, podjęliśmy decyzję o zapewnieniu mniejszej
liczby osób pomagających niepełnosprawnym niż o godz. 10. Przed odwołaniem tego
koncertu organizator powstrzymał się z uwagi na dotychczas otrzymane potwierdzenia
obecności ze strony przedstawicieli wielu instytucji.
Niewątpliwie na przebieg wielu zdarzeń, które nie powinny mieć miejsca, wpłynęła
nieobecność autora i koordynatora projektu, który na tydzień przed koncertem sam uległ
wypadkowi i nie mógł poruszać się o własnych siłach.

Jednocześnie informujemy, że do artykułów publikowanych na portalach informacyjnych
zakradły się błędy. Wielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych oraz
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan nie były partnerami koncertu. Są podmiotami
zaproszonymi do udziału w drugiej części projektu, tj. konferencji dla nauczycieli
organizowanej przez ODN, która odbędzie się dopiero 6 czerwca br.
Państwa uwagi i komentarze z pewnością będą brane pod uwagę przez kolejne osoby
organizujące tego typu akcje na terenie Poznania i okolic. Uczmy się na własnych błędach,
ale i od siebie nawzajem.
Przypominam, że była to impreza zorganizowana z inicjatywy nauczycieli i młodzieży
poznańskich szkół artystycznych i sportowych, do której na miarę możliwości
organizacyjnych zaproszono tylko wybrane fundacje, a nie wysoce dotowany projekt miejski.
Z uwagi na fakt, że brała w nim udział również młodzież pełnosprawna, która czuje się
rozgoryczona patrzeniem na jej wysiłek przede wszystkim przez pryzmat osób
niepełnosprawnych, uprzejmie prosimy o zaniechanie dalszych komentarzy tego wydarzenia
na Państwa stronach internetowych oraz zbierania kolejnych danych do artykułów prasowych.
Przykro nam jest, że zostaliście Państwo potraktowani w sposób nieodpowiedni oraz że
jednostronność spojrzenia osób niepełnosprawnych rujnuje wkład edukacyjny
zaangażowanych uczniów i nauczycieli, pozostawiając szerokiej opinii publicznej jedynie
negatywny wydźwięk zorganizowanego przez wiele podmiotów przedsięwzięcia.
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