


Wg danych Raportu, przygotowanego przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, w związku z raty�kowaną 
przez Polskę Konwencją ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, ich liczba szacowana jest w naszym kraju na  
5,5 mln osób. Ok. 60 proc z nich to osoby z  niepełnosprawnością intelektualną, o najwyższym stopniu 
wykluczenia: ponad połowa nie ukończyła szkoły podstawowej, a stopień bezrobocia przekracza 85%. 
W samej Warszawie, jak wynika z badań przeprowadzonych w 2010 r  przez Fundację „Bardziej kochani” 
dla Urzędu m.st. Warszawa, na 115 tys osób niepełnosprawnych, mieszkających w stolicy aż 50 tys to osoby 
z niepełnosprawnością intelektualną. żadna inna grupa społeczna nie jest obiektem tylu mitów, uprzedzeń 
i negatywnych stereotypów. Bywa, że nawet osoby z innego rodzaju niepełnosprawnościami protestują, jeśli 
umieszczani są w tej samej grupie co osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Te ostatnie, skazane 
na głodowe zasiłki, cierpią największą biedę, (zagrożona jest nią co czwarta ich rodzina) - najczęściej pozostają 
w „getcie wykluczenia“.

Fundacja „Też chcemy być” powstała z potrzeby serca... i chwili. Jesteśmy grupą rodziców dzieci z orzeczeniem: 
„niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym” lub „lekkim”. W 2011r. nasze dzieci, uczniowie 
Zespołu Szkół Specjalnych Nr 105 im. Kazimierza Kierejczyka w Warszawie, (przy ul. Długiej) - ukończyli swoją 
edukację i nie było już możliwe jej przedłużenie o kolejny rok, a my stanęliśmy przed zasadniczym problemem. 
W życiu każdej rodziny z osobą niepełnosprawną są dwa najtrudniejsze momenty: pierwszy, kiedy trzeba się 
pogodzić z faktem niepełnosprawności własnego dziecka i drugi – kiedy kończy ono szkołę. Dopóki nasi 
podopieczni uczą się, życie toczy się mniej więcej stałym i bezpiecznym rytmem – takim samym, jak w każdej 
innej rodzinie: szkoła – dom, wspólne odrabianie lekcji... Ale teraz, po zakończeniu nauki, z calą brutalnością 
stają zupełnie nowe wyzwania: jak wprowadzić ich w dorosłe już życie, mając pełną świadomość, jak niewielkie 
są ich szanse na znalezienie jakiejkolwiek, choćby okresowej, pracy (nie mówiąc już o stałym zatrudnieniu); 
jak zorganizować ich czas, a wreszcie - to najtrudniejsze pytanie, które w okresie szkolnym można było jeszcze 
odłożyć na później: co zrobić, jak zapewnić im w miarę normalne życie, gdy nas już zabraknie, aby w miarę 
możliwości nie byli skazani wyłącznie na zasiłek, rentę socjalną i życie w domu opieki społecznej…

Tak narodził się pomysł powołania do życia Fundacji „Też chcemy być”. Od 2011r. próbujemy odpowiedzieć 
na sformułowane wyżej pytania, a jedocześnie działamy na rzecz zmiany negatywnych stereotypów, jakimi 
otoczone są osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

W Statucie Fundacji, która po zakończeniu wszelkich procedur została ostatecznie zarejestrowana w Krajowym 
Rejestrze Sądowym w sierpniu 2012 r, nasze główne cele i zadania zapisaliśmy następująco:  
„Celem Fundacji jest działanie na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 
ze szczególnym uwzględnieniem osób z  niepełnosprawnością intelektualną i w konsekwencji tworzenie 
stanowisk pracy gwarantujących osobom niepełnosprawnym możliwość zatrudnienia zgodnego z  ich 
kwali�kacjami i możliwościami oraz zapewniającymi dodatkowe środki utrzymania również gdy zabraknie 
dotychczasowych opiekunów.”

Zapraszamy do zapoznania się prezentacją działań Fundacji „Też Chcemy Być”.

Wstęp

O fundacji „Też Chcemy Być”



Jednym z pierwszych efektów działań Fundacji była wystawa portretów uczniów i pracowników Zespołu Szkół 
Specjalnych nr 105 im. Kazimierza Kierejczyka w Warszawie, zatytułowana: „Portret w kapeluszu lub bez”. 
Zdjęcia wykonane były w zaimprowizowanym studio w szkole i tam też zostały zaprezentowane w szkole 
na Długiej, w czerwcu 2011 roku. 
Autorami zdjęć byli ojciec i syn. Ojciec – Tadeusz Późniak, od wielu lat fotoreporter tygodnika “Polityka”, członek 
Związku Polskich Artystów Fotogra�ków, a także nauczyciel nowych pokoleń fotografów – i syn, Maciek Późniak, 
niepełnosprawny uczeń szkoły im. Kierejczyka, zainteresowany fotogra�ą.

Zdjęcia zaprezentowane na wystawie były pierwszym i niepodważalnym dowodem na to, jak bardzo mylimy się 
w ocenie możliwości osób, uważanych potocznie za upośledzone i jak wielkie drzemią w nich możliwości. 
Pokazaliśmy też, że – po odpowiednim przygotowaniu – osoby, które obejmujemy opieką naszej Fundacji mogą 
swobodnie funkcjonować w pewnych dziedzinach zawodowych, a także, że układ:  rodzice - dziecko – możliwość 
pracy, to układ, który może być bardzo efektywny.

Wystawa fotogra�czna
„Portret w kapeluszu i bez”



Jesienią 2013 podjęliśmy się jeszcze większego zadania: postanowiliśmy zorganizować kampanię społeczną, 
promującą nasze główne hasło: „Niepełnosprawność intelektualna nie wyklucza z życia“. 
Organizując tę kampanię chodziło nam – po pierwsze - o  popularyzację idei zawartych w raty�kowanej przez 
Polskę Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób 
z niepełnosprawnością intelektualną. Chcieliśmy także zwrócić uwagę na trudną, często wręcz dramatyczną, 
sytuację społeczną i zawodową tej grupy osób. Chodziło nam również o przełamanie negatywnych i równie 
często nieprawdziwych stereotypów, związanych z niepełnosprawnością intelektualną.

Do przeprowadzenia akcji udało nam się zachęcić wspaniałych partnerów. Patronat honorowy nad kampanią 
objęła prof. Irena Lipowicz – Rzecznik Praw Obywatelskich, a patronat medialny – Program I Polskiego Radia. 
Naszym partnerem została również wrocławska Fundacja „Promyk słońca“ i �rma Stroer, która na ulgowych 
warunkach udostępniła nam miejsca na swoich tablicach bilboardowych:  42 w Warszawie i 20 – we Wrocławiu. 

W ramach kampanii powstała także piosenka, której autorem jest Marcin Włodarczyk. Utwór pełniący rolę 
swojego rodzaju hymnu naszej fundacji puszczany był programach radiowych, w których opowiadaliśmy 
o kampanii. Piosenki można posłuchać pod adresem: http://bit.ly/tezchcemybyc 

Kampania społeczna
„Też chcemy być. Niepełnosprawność intelektualna nie wyklucza z życia”

Kampania społeczna „Też Chcemy Być” na ulicach Warszawy i Wrocławia:



Spot Rzecznika Praw Obywatelskich
W 2013 r nasi podopieczni – jako aktorzy – grali w spocie realizowanym dla potrzeb Rzecznika Praw 
Obywatelskich. To właśnie w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się prezentacja �lmu na temat 
raty�kowanej przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz o kompetencjach 
Rzecznika Praw Obywatelskich, zrealizowanego w języku dostosowanym do potrzeb osób 
z niepełnosprawnością intelektualną.

Na planie spotu Rzecznika Praw Obywatelskich Podczas uroczystej prezentacji spotu w siedzibie
Rzecznika Praw Obywatelskich

Z zaproszonymi gośćmi podczas uroczystości Nasi podopieczni odebrali imienne podziękowania za udział 
w realizacji klipu



Naszym kolejnym przedsięwzięciem było nagranie piosenki świątecznej: „Święta to jest taki czas, gdy nasze 
serca dają najwięcej…“
Zaczęło się od pomysłu Blanki Barkan-Popowskiej, współzałożycielki naszej Fundacji, która jeszcze latem 
wpadła na pomysł napisania specjalnej kolędy i naszkicowała pierwsze jej słowa.
Dzięki pomocy wielu osób udało się zrealizować nasz projekt. W piosence usłyszeć można Annę Józe�nę 
Lubieniecką, wokalistkę zespołu Varius Manx. Ostateczny tekst piosenki i melodię do niej opracował Marcin 
Włodarczyk (autor muzyki do kilku �lmów TVP). To właśnie w studio Marcina podopieczni fundacji razem 
z  grupą uczniów z  Zespołu Szkół Specjalnych nr. 105 przy ulicy Długiej w Warszawie nagrywali piosenkę.  
To było również ważne doświadczenie i trudna próba dla naszych podopiecznych. Podczas nagrania każdy 
z nich musiał sam wejść do studia, założyć słuchawki i przełamując własną tremę, strach i niepewność, 
zaśpiewać samodzielnie, bez wsparcia innych refren kolędy. I poradzili sobie z tym wyzwaniem doskonale!

Następnym etapem był pomysł realizacji teledysku do nagranej piosenki. Tu z pomocą przyszli studenci 
Wyższej Szkoły Dziennikarstwa im. Melchiora Wańkowicza. Klip powstał w udostępnionej nam przez Stefana 
Bratkowskiego na dzień zdjęciowy, siedzibie Fundacji Centrum Prasowe. Scenogra�ę na potrzeby �lmu 
zrealizowała Elżbieta Ślązak. 
W realizację klipu  bezpośrednio zaangażowanych było ponad 20 osób. Zdjęcia trwały przez cały dzień 
i dla wszystkich, także tych pełnosprawnych, była to lekcja cierpliwości i pokory. Nasz teledysk, który był 
prezentowany m.in. w TVN 24, można teraz znaleźć pod adresem: http://bit.ly/klip-swiateczny.

Piosenka świąteczna 
„Święta to jest taki czas, gdy nasze serca dają najwięcej”
Nagranie piosenki i udział w realizacji teledysku

Podczas nagrywania piosenki świątecznej



W roku 2014 mieliśmy okazję zaprezentować naszą kolejną wystawę fotogra�czną zatytułowaną „Zawrót 
głowy”. Do udziału w przygotowaniu sesji zaprosiliśmy uczennice klasy fryzjerskiej z Zespołu Szkół Specjalnych 
na ul. Długiej. Ich zadaniem było fantazyjne uczesanie i wystylizowanie swoich kolegów – naszych 
podopiecznych. Tak powstały artystyczne portrety zaprezentowane później na wystawie. 
Dodatkowo, portrety zostały wykorzystane w kalendarzu na 2015 r, który mogliśmy wydać dzięki wsparciu 
Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Bohaterami pierwszego wydanego przez nas kalendarza są nasi podopieczni. Przy częściowym wsparciu 
Fundacji BRE Banku, wydaliśmy go w limitowanej edycji 100 egzemplarzy, które rozesłaliśmy 
do najważniejszych osób w państwie, a także do mediów, promując nasze główne hasło, 
że “Niepełnosprawność intelektualna nie wyklucza z życia”. Jeden egzemplarz został sprzedany na aukcji 
za kwotę 750 zł! 
Sesje zdjęciowe do kalendarza realizowane były podczas organizowanych przez nas wycieczek 
dla podopiecznych fundacji, m.in. podczas: wspólnego wyjścia na lodowisko, do ogrodu zoologicznego, 
wycieczki rowerowej,  zajęć z podstaw jazdy konnej. 

Kalendarz „Na dobry rok 2013”
Wystawa fotogra�czna „Zawrót głowy” i Kalendarz na rok 2015

Na planie zdjęć do kalendarza 2013



Kampania społeczna
„Rodzeństwo z niepełnosprawnością - miłość najwyższej próby”

Kampanii towarzyszyła wystawa fotogra�i Tadeusza Późniaka. Na 17 pięknych zdjęciach, ukazaliśmy 
relacje panujące między rodzeństwem. Wystawę można było obejrzeć w Klubokawiarni „Pożyteczna”, 
„Warsztatach” Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. 

W 2017 roku postanowiliśmy poruszyć temat rodzeństwa osób z różnego rodzaju 
niepełnosprawnościami. Specjaliści, których zaprosiliśmy do udziału w kampanii już na wstępie zgodnie 
stwierdzili, że nikt do tej pory nie prowadził poważniejszych rozmów na ten temat, nikt nie zastanawiał się 
jak wygląda życie tych osób. 
Na potrzeby kampanii powstał klip wideo, w którym osiem rodzeństw odpowiadało na proste pytanie: 
„Jaki jest Twój brat? Jaka jest Twoja siostra? Do udziału w kampanii przekonaliśmy znaną aktorkę 
Stanisławę Celińską. 
Zorganizowaliśmy również konferencję z udziałem specjalistów - prof. Ewy Pisuli i pedagoga - Renaty 
Sajdak, które opowiedziały o trudnej sytuacji rodzeństwa osób z niepełnosprawnością, wielkiej pomocy 
jaką często niosą swoim braciom i siostrom ale także problemach z jakimi muszą zmierzyć się w życiu. 
Kampania była także okazją do poruszenia tematu w mediach. Gościliśmy m.in. w audycji ”Integracja” 
w programie Pierwszym Polskiego Radia. 
Zapis audycji można znaleźć w internecie pod adresem:  http://bit.ly/integracja-pr1
Klip z kampanii dostępny jest tutaj: http://bit.ly/mojbrat-mojasiostra

Wystawa fotogra�czna
„Mój brat - moja siostra”

Konferencja poświęcona problemowi rodzeństwa osób z niepełnosprawnością



Naszym sztandarowym i prawdziwie „autorskim” przedsięwzięciem okazało się założenie Akademii 
Umiejętności, która funkcjonuje od jesieni 2012 roku.
Słuchaczami Akademii jest obecnie 12 osób, ale  stale zgłaszają się kolejne. W większości są to osoby 
z orzeczeniami o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim bądź umiarkowanym. 

Skąd wziął się pomysł? - Po zakończeniu nauki w szkole zawodowej, my – rodzice dorosłych już osób 
z niepełnosprawnością intelektualną, stanęliśmy przed problemem, jak zorganizować czas naszym 
podopiecznym w sytuacji, gdy ich szanse na znalezienie jakiejkolwiek pracy są praktycznie zerowe. 
Nie chcieliśmy dopuścić do sytuacji, w której pozostawaliby zamknięci w swoich domach. Taka sytuacja 
doprowadziłaby do utraty wszelkich umiejętności, które nabyli w szkole. Przekonało nas też to, że część z nich,  
już po pierwszych, długich wakacjach, najwyraźniej zatęskniła za starą szkołą i jeździła do niej choćby po to, 
aby pograć w piłkę.
Naszym celem było także przekazanie wiedzy praktycznej ale przede wszystkim rozwój osobowości, 
ciekawości świata, a także ugruntowanie i - w miarę możliwości - rozwijanie tych umiejętności, które nabyli 
w szkole. Postanowiliśmy to wykorzystać i ułożyć program zajęć, który - z jednej strony - byłby atrakcyjny dla 
przyszłych słuchaczy, a z drugiej - nie był prostą kontynuacją szkoły. 

Zasady funkcjonowania Akademii są proste:
- udział w jej zajęciach jest absolutnie dobrowolny i w każdej chwili można z nich zrezygnować
- uczestnicy traktowani są jak studenci, osoby dorosłe
- uczestnicy mogą współdecydować o programie zajęć i tym co robimy
- zajęcia mają w miarę możliwości mieć charakter rozmowy a nie wykładu czy monologu

Akademia umiejętności 



Zajęcia prowadzone w ramach działalności 
Akademii Umiejętności:
- Plastyka / stylizacja
- Fotogra�a
- „Ja i świat” - zajęcia z psychologiem
- Wychowanie �zyczne
- Informatyka
- Język angielski metodą Callana
- Warsztaty aktorskie
- Historia
- Zajęcia z odbioru mediów
- Taniec towarzyski
- Capoeira
- Język polski
- Matematyka 

W ramach działań akademii zorganizowane zostały także zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, 
przeprowadzone przez wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.



Ważne jest to, że choć wszyscy mają orzeczenie niepełnosprawności intelektualnej, to – oczywiście 
w granicach swoich możliwości – mogą i są intelektualnie aktywni. Rolą Akademii jest tworzenie warunków 
dla rozwoju aktywności intelektualnej, nieustające jej pobudzanie i podnoszenie poprzeczki coraz wyżej. 
Dlatego jest to zapewne jedyna w kraju Akademia, która nigdy się nie kończy… Bo tak naprawdę nie chodzi 
o to, aby nauczyć ich zawodu, jakichś konkretnych umiejętności do wykonywania przyszłej pracy (tę naukę mają 
już za sobą, a szanse na zatrudnienie i tak są bardzo małe). Chodzi natomiast o coś bardziej ulotnego, ale równie 
ważnego: o sposób życia, rozwijanie ciekawości świata i otwarcie na świat. 

W tym celu regularnie organizujemy wyjścia na różnego rodzaju wystawy, odwiedzamy muzea. Podopieczni 
fundacji mieli też okazję do odwiedzenia siedziby stacji TVN, gdzie poznali kulisy pracy znanych dziennikarzy 
i prezenterów. Byli również na wycieczce w Sejmie i Senacie RP. 

Wycieczka do Sejmu i Senatu RP Podczas jednego z wyjść do kina

Z Kamilem Durczokiem w siedzibie TVN Odkrywamy kulisy powstawania programów informacyjnych

Podopieczni fundacji są częstymi odwiedzjącymi wystawy i muzea



I wreszcie jeszcze jeden powód, dla którego działanie Akademii jest dla nas tak ważne. Chcemy żeby nasi 
podopieczni czuli się po prostu bardziej szczęśliwi... Dlatego organizujemy wiele wspólnych imprez, 
w których mogą uczestniczyć nie tylko podopieczni fundacji ale także członkowie ich rodzin, rodzice, 
rodzeństwo, przyjaciele. 
Zorganizowaliśmy m.in. spływ kajakowy Liwcem, wycieczkę nad Biebrzę i piknik w Powsinie. Co roku 
w sezonie zimowym regularnie chodzimy na łyżwy. Razem świętujemy urodziny naszych podopiecznych, 
chodzimy grać w kręgle, odwiedziliśmy też stadion narodowy i tor cartingowy. Tradycją jest też 
„Bal dla Przyjaciół”, który organizujemy nieprzerwanie od 2014 roku. 

„Bal dla Przyjaciół” Wspólnie świętujemy urodziny podopiecznych naszej fundacji

Wycieczka na Stadion Narodowy... ... i na kręgle

Wycieczka na Mazury Spływ kajakowy Liwcem



Wolontariat
Od kilku lat, nasi podopieczni wraz z kolegami i koleżankami z Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 przy 
ul. Długiej 9 w Warszawie, z powodzeniem realizują się także w innej dziedzinie. Pod opieką nauczycielki 
wychowania �zycznego, Pani Anny Masłowskiej pracują jako wolontariusze podczas biegów i maratonów. 
Przez lata funkcjonowania fundacji, uczestniczyli w niezliczonej ilości zawodów sportowych. Niezależnie 
od pory roku i pogody, zawsze chętnie stawiają się w wyznaczonym miejscu gotowi do pomocy przy organizacji, 
wydawaniu pakietów startowych, rozdawaniu napojów na trasie czy wreszcie sprzątaniu po zakończeniu 
zawodów.  Ich pozytywna energia i uśmiech zawsze dobrze udzielają się zawodnikom uczestniczącym 
w zawodach.

Podopieczni fundacji są już prawdziwymi specjalistami w obsłudze zawodów sportowych





Spółdzielnia socjalna „Pożyteczni” i Klubokawiarnia „Pożyteczna”
Kiedy tworzyliśmy Fundację “Też chcemy być” chodziło nam m.in. o to, aby znaleźć sposób na dorosłe, godne 
życie naszych podopiecznych. Także wtedy, gdy nas już zabraknie.
Jaka jest sytuacja - wie każdy, kto ma w rodzinie osobę niepełnosprawną, a jeszcze do tego z niepełnosprawno-
ścią intelektualną. To w tej grupie – najliczniejszej wśród wszystkich niepełnosprawnych – stopień bezrobocia 
jest największy. Co więcej, nawet ci nieliczni, którym uda się znaleźć jakieś zatrudnienie, zwykle - po kilku miesią-
cach - znów tracą pracę i zaczyna się dla nich kolejny, długi okres jeszcze bardziej 
destrukcyjnego bezrobocia.
Postanowiliśmy odwrócić sytuację : to nie nasi podopieczni będą szukać zatrudnienia, ale sami stworzą własne 
miejsca pracy i – ewentualnie - zatrudnią osoby pełnosprawne do wykonania tych czynności, które przekraczają 
ich możliwości.
Przez wiele lat funkcjonowania Akademii Umiejętności, mieliśmy okazję obserwować jak radzą sobie nasi 
podopieczni przy wykonywaniu konkretnych prac. Poza wspomnianą już pracą przy obsłudze wydarzeń sporto-
wych, pomagaliśmy przy obsłudze wielu konferencji, spotkań, eventów. Do naszych zadań 
najczęściej należała obsługa kelnerska i gastronomiczna. Przekonaliśmy się, że nasi podopieczni doskonale 
sprawdzają się w tych rolach.
W ten sposób narodził się pomysł utworzenia Spółdzielni Socjalnej “Pożyteczni”, w ramach której od dwóch lat 
funkcjonuje w Warszawie Klubokawiarnia „Pożyteczna”.
 

Pierwsze zebranie Spółdzielców Uroczyste otwarcie „Pożytecznej”

Obecnie z powodzeniem zajmują się przygotowywaniem napojów... ... oraz pracą za barem i obsługą gości.



Podsumowanie
Dzięki wszystkim przedstawionym działaniom, obecnie oferujemy osobom z niepełnosprawnością szeroki 

zakres zajęć i możliwości rozwoju. Akademia umiejętności funkcjonuje nadal. Nieustannie staramy się 

rozwijać. Naszym marzeniem jest móc oferować podopiecznym nowe, jeszcze ciekawsze zajęcia. 

Zgłaszają się do nas kolejni chętni, którzy po ukończeniu szkoły specjalnej skazani byliby na zamknięcie 

w domu i izolację. U nas mają możliwość dalszego rozwoju, odkrywania świata i poznawania przyjaciół. 

 Każdego chętnie przyjmujemy.

Naszą dotychczasową działalność fundacyjną prowadziliśmy w lokalu udostępnionym dzięki uprzejmości 

Fundacji Centrum Prasowe dla Krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W tym samym miejscu funkcjonowała 

także nasza Klubokawiarnia „Pożyteczna”.

Niestety w chwili obecnej nie możemy już korzystać z lokalu na preferencyjnych warunkach, a te zaproponowa-

ne nam przez jego zarządcę, w dłużej perspektywie czasu znacznie przekraczają nasze możliwości 

�nansowe. Dlatego już dziś poszukujemy samodzielnego lokalu, w którym moglibyśmy kontynuować 

i rozwijać naszą działalność fundacyjną. Docelowo, tam też odbywałyby się zajęcia Akademii Umiejętności, 

do której moglibyśmy przyjąć jeszcze więcej osób. Chcielibyśmy także kontynuować działalność naszej 

Klubokawiarni, jako miejsca, w którym osoby z niepełnosprawnością, członkowie naszej fundacji, miałyby 

zagwarantowaną możliwość pracy.

Dzięki temu, utworzylibyśmy prawdziwe centrum kompleksowej pomocy dla wszystkich potrzebujących.

Od blisko 8 lat do działania napędza nas chęć pomocy naszym dzieciom, braciom, siostrom, przyjaciołom. 

Chcemy zapewnić im jak najszczęśliwsze życie i spełnić ich marzenie, które można sprowadzić do krótkiego 

zdania:  „Też Chcemy Być... Pożyteczni.”

Podziękowania
Wszystko co do tej pory osiągnęliśmy nie byłoby możliwe bez bezinteresownego wsparcia wielu osób, 

bez pomocy rodzin oraz przyjaciół naszych podopiecznych. Dla nas wszystkich była i nadal jest to nauka 

współpracy i cierpliwości. Ciężko wymienić każdego, kto w ciągu tych kilku lat pomagał w funkcjonowaniu 

fundacji, naszej Akademii Umiejętności, Spółdzielni Socjalnej i Klubokawiarni. Nie chcemy nikogo pominąć więc 

dziękujemy Wam wszystkim. 

Serdecznie dziękujemy Państwu za czas poświęcony na zapoznanie się z prezentacją działań 

Fundacji „Też Chcemy Być”. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, pro�lów w mediach 

społeczościowych. Miło nam będzie również gościć Państwa w naszej Klubokawiarni „Pożyteczna”. 

Jeśli są Państwo zainteresowani wsparciem �nansowym działań naszej fundacji prosimy o kontakt. 



O nas w mediach
12.06.2013, Portal Rzecznika Praw Obywatelskich - prezentacja kampanii „Też Chcemy Być”
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kampania-te%C5%BC-chcemy-by%C4%87-0

14.06.2013, Portal „Studio Opinii” - artykuł na temat kampanii „Też Chcemy Być”
http://studioopinii.pl/archiwa/46046 

16.09.2013, Program 1 Polskiego Radia, Audycja: „Popołudnie z Jedynką” - o kampanii „Też Chcemy Być”
https://www.polskieradio.pl/7/1691/Artykul/933850,Niepelnosprawnosc-intelektualna-nie-musi-wykluczac-z-zycia

17.09.2013, Portal „megamocni.pl” - artykuł na temat kampanii „Też Chcemy Być”
http://megamocni.pl/czytelnia/kampania_tez_chcemy_byc_dla_niepelnosprawnych_intelektualnie.html

19.09.2013, Program 1 Polskiego Radia, Audycja: „Popołudnie z Jedynką” - o kampanii „Też Chcemy Być”
https://www.polskieradio.pl/7/1691/Artykul/936446,Tez-Chcemy-Byc-kampania-na-rzecz-osob-niepelnosprawnych-umyslowo

26.09.2013, Program 1 Polskiego Radia, Audycja: „Cztery pory roku” - Blanka Barkan-Popowska i Sławomir Popowski o 
osobach niepełnosprawnych intelektualnie i kampanii "Też Chcemy Być”
http://www.polskieradio.pl/7/163/Artykul/941515,Odczarowac-pojecie-niepelnosprawnosci-intelektualnej

28.01.2015, Portal Rzecznika Praw Obywatelskich - informacja o współpracy z naszą fundacją
http://www.bip.brpo.gov.pl/pl/content/wspolpraca-rpo

Zespół Szkół Specjalnych nr 105 w Warszawie - informacje o Akademii Umiejętności i współpracy ze szkołą
http://www.zss105.com.pl/akademia-umiej%C4%99tno%C5%9Bci

03.2016, Kwartalnik „Więź” - artykuł o działalności Fundacji, Akademii Umiejętności i Klubokawiarni
http://wiez.com.pl/2018/05/20/pozyteczni-tez-chca-byc/

03.2016, Portal „niepelnosprawni.pl” - artykuł o historii Fundacji i powstawaniu Klubokawiarni
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/336735

2.03.2016, Gazeta Wyborcza” - artykuł o powstaniu Klubokawiarni 
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,19704954,w-klubokawiarni-przy-nowym-swiecie-beda-pracowac-niepelnospraw
ni.html

11.03.2016, Portal „nie-pelnosprawni.pl” - artykuł o o działalności fundacji i Akademii Umiejętności i Klubokawiarni
https://www.nie-pelnosprawni.pl/index.php/wydarzenia/edukacja/5045-warszawa-przy-nowym-swiecie-powstanie-klubokawiar
nia-prowadzona-przez-osoby-niepelnosprawne-intelektualnie.html

9.06.2016, Program Trzeci Polskiego Radia, Audycja: „Reportaż” - o tym jak pijąc kawę pomóc niepełnosprawnym
https://www.polskieradio.pl/9/325/Artykul/1629668,Klubokawiarnia-Pozyteczna-daje-nadzieje

11.06.2017, Portal „niewidzialnedzieci.pl” - artykuł o Klubokawiarni Pożyteczna
https://niewidzialnedzieci.pl/klubokawiarnia-pozyteczna/

06.2017, Program Pierwszy Polskiego Radia - reportaż o kampanii społecznej 
„Mój brat - moja siostra. Rodzeństwo z niepełnosprawnością, miłość najwyższej próby”.
http://bit.ly/integracja-pr1
 
21.03.2018, Portal „Onas - Ośrodek Niezależnej Akcji Społecznej” - rozmowa z Blanką Barkan-Popowską na temat działalności 
fundacji, spółdzielni i klubokawiarni
https://onas.org.pl/group-forum/view?id=156

TVP Info, Program „Pożyteczni.pl” - reportaż o działalności fundacji i Akademii Umiejętności
https://www.youtube.com/watch?v=bCEamyG-Zs0&feature=youtu.be

30.10.2018, TVP Info, Program „Puls Polski” - reportaż o działalności fundacji i Akademii Umiejętności i Klubokawiarni
https://www.tvp.info/27273774/30102016-1630

Przewodnik Katolicki - artykuł o działalności Fundacji i Akademii Umiejętności
https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2016/Przewodnik-Katolicki-49-2016/Spoleczenstwo/Bardzo-pozyteczni-ludzie



Fundacja „Też Chcemy Być”
02-785 Warszawa

ul. Puszczyka 3 m. 27

tel.: +48 604 474 527

e-mail: b.popowska@onet.pl

http://tezchcemybycpozyteczni.pl/

facebook.com/TezChcemyByc

facebook.com/klubokawiarnia.pozyteczna

instagram.com/klubokawiarnia.pozyteczna

KRS: 0000430343, REGON: 146256953, NIP: 9512359068

Bank PKO SA, nr konta: 35 1240 2063 1111 0010 4760 2013    

Kontakt

Początki działalności Akademii Umiejętności
https://www.youtube.com/watch?v=QSTKJc0N_Mc&t=42s

Prezentacja działalności Akademii Umiejętności
https://www.youtube.com/watch?v=9FUv0qB7bac

Piosenka Świąteczna Fundacji "Też chcemy być"
https://www.youtube.com/watch?v=AXGoUNeQip8

Hymn Fundacji „Też Chcemy Być”
https://www.youtube.com/watch?v=hXMzCv0Uksk

Teledysk konkursowy do piosenki zespołu M83, w którym uczestniczyli nasi podopieczni
https://genero.com/watch-video/36627

Zakończenie roku 2016 w Akademii Umiejętności
https://www.youtube.com/watch?v=gERkSNbj9_k

Otwarcie Klubokawiarni Pożyteczna
https://youtu.be/fUhbOuDAb5g

Pierwsze Urodziny Klubokawiarni Pożyteczna
https://youtu.be/u0bCXkQpz2s

Projekt „Pojąć Głębię” z udziałem podopiecznych fundacji 
https://youtu.be/R4o6y8LVm74

Nasze materiały

Autorzy zdjęć wykorzystanych w prezentacji: 
Tadeusz Późniak, Maciek Późniak, Michał Czarnocki, Andrzej Czarnocki, Sławomir Popowski, Blanka Barkan-Popowska
W prezentacji wykorzystano materiały fundacji „Też Chcemy Być”.






