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Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie znalazło się w gronie 
regionalnych laureatów ogól
nopolskiego konkursu „Lodo
łamacze". 

Laur został przyznany za ła
manie barier, stereotypów 
i uprzedzeń dotyczących osób 
niepełnosprawnych. 16 wrześ
nia w Galerii Miejskiej BWA 
w Bydgoszczy odbyła się Re
gionalna Gala 14. edycji kon
kursu „Lodołamacze". 

Konkurs organizowany 
jest od 2006 r. przez Polską 
Organizację Pracodawców 
Osób Niepełnosprawnych. 
Ma on na celu przełamywanie 
stereotypów i uprzedzeń 
związanych z zatrudnianiem 
i funkcjonowaniem osób nie
pełnosprawnych w codzien
nym życiu. 

Wzorowa instytucja w regionie 
Tegoroczne nagrody przy
znano w ośmiu kategoriach. 
W każdej o pierwsze miejsce 
i statuetkę Lodołamacza rywa
lizowali przedstawiciele woje
wództw: kuj awsko-pomor-
skiego, podlaskiego, pomor
skiego i warmińsko-mazur-
skiego. Tucholski PCPR zajął II 
miejsce w kategorii „Instytu
cja".- Czujemy się bardzo 

dumni i wyróżnieni, że zau
waża się nas na zewnątrz i zna
leźliśmy się w tym konkursie 
na drugim miej scu w kategorii 
Instytucje - chwaliła załogę 
Anna Toby, kierowniczka PCPR 
w Tucholi. 

- To ciężka praca naszego ca
łego Zespołu oraz wszystkich 
osób współpracujących z nami 
na co dzień w obszarze pomocy 
społecznej. Tylko konsolidacja 
sił i ścisła współpraca jedno
stek, poradni, szkół, stowarzy
szeń przyniesie trwałe, pozy
tywne zmiany. Bez niej działa
nia na rzecz różnorakiej aktywi
zacji osób niepełnosprawnych 
będą rozproszone, nietrwałe 
i mało skuteczne. Nagroda ta to 
jednak również duże zobowią
zanie, aby utrzymywać stan
dardy pracy i podnosić je, dla
tego życzę moim pracownikom 
i sobie, aby dalej chciało nam 
się chcieć. 

Tucholski PCPR realizuje 
różne programy aktywizujące 
osoby niepełnosprawne. Obec
nie „na tapecie" jest zamierzenie 
„Samodzielnie (nie samemu)", 
które ma pomoc w usamodziel
nieniu się osób niepełnospraw
nych intelektualnie. 

Aktualnie trwa rekrutacja 
w powiecie. Dofinansowane są 
też turnusy rehabilitacyjne i za
kup sprzętu pomocniczego. 
Centrum organizuje też tran
sport osób niepełnosprawnych. 
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