Nazwa zespołu: Młodzi Adaptatorzy

Pomoc bez barier

Po wizji lokalnej nasz zespół ustalił, że w pobliżu wymienionych wcześniej placówek oświatowych,
mieszka około trzydziestu osób niepełnosprawnych (w tym dzieci, którym należy umożliwić edukację
wśród osób, które znają, zmniejszając poczucie marginalizacji społecznej), kilkudziesięciu seniorów
używających specjalistycznych sprzętów, ułatwiających przemieszczanie się, jak i wielu rodziców
dzieci wymagających transportu wózkami. Z ankiet przeprowadzonych wśród rodziców uczniów
szkoły podstawowej, jak i gimnazjum wynika, że istnieje duże zapotrzebowanie na tego typu
udogodnienie – potwierdzone przez 80 % badanych. W naszej szkole ponad 250 rodziców ma dzieci
wymagające transportu. Zbudowanie podjazdów umożliwiłoby im regularne uczęszczanie na zebrania
rodziców, bez konieczności pozostawiania dzieci pod opieką postronnych osób.
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lublinie, w skład którego wchodzą m.in. Szkoła
Podstawowa nr 44 oraz Gimnazjum nr 6, od lat stara się o pozwolenie na zbudowanie tego typu
podjazdu oraz sfinansowanie go z pieniędzy budżetu miasta Lublina. Mimo, że istnieje widoczna
potrzeba, miasto ignoruje prośby o dofinasowanie takiej działalności. Według wyceny specjalistów
budowa podjazdu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr w Lublinie wyniosłaby 50 tysięcy złotych.
Koszty wiążą się z dużą ilością schodów prowadzących do szkoły, a także ze specyfikacją ich
nachylenia do powierzchni gruntu (kąt nachylenia jest ściśle określony przez polskie przepisy).
Pozostałe pieniądze (50 tysięcy złotych) wystarczyłoby na wykonanie podobnych inwestycji w Szkole
Podstawowej nr 10 oraz Gimnazjum nr 19 w Lublinie, gdzie koszty byłby niższe ze względu na
specyfikację budynków. Wyżej wymienione szkoły wytypowane w związku z tym, że w większości
szkół wykonanie podobnej inwestycji jest niemożliwe ze względu na zabytkowy charakter budynków.
Niewystarczającą ilość miejsca lub nieprzystosowanie dla wózków np. wejście do budynku na
powierzchni gruntu. Z raportu NIK wynika, że w 26 polskich miejscowościach przystosowanych dla
osób niepełnosprawnych jest niemniej niż 20 % budynków, w których odbywają się wybory, jednak
85% z nich ma pewne uchybienia.

