Stanisław Schubert
Szanowni Państwo,
Spotkaliśmy się dzisiaj na uroczystości wręczenia odznaki honorowej Rzecznika Praw
Obywatelskich niezwykłemu człowiekowi – panu Stanisławowi Schubertowi, założycielowi
i prezesowi Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.
Medal ten jest przyznawany za zasługi dla ochrony praw człowieka osobom, które
szczególnie wyróżniły się na tym polu.
Jest mi niezwykle miło, że dzisiaj tą odznakę będę mógł odznaczyć Osobę, która od blisko
20 lat jest rzecznikiem osób z niepełnosprawnościami oraz starszych, a więc osób często
narażonych na wykluczenie i bezbronnych.
Stanisław Schubert, z wykształcenia ekonomista, przez wiele pracował na stanowiskach
kierowniczych w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych oraz organizacjach
społecznych. Z urodzenia Poznaniak, w zniszczonej przez wojnę Jeleniej Górze znalazł swoje
miejsce na ziemi. Ożenił ze swoją wielką miłością panią Elżbietą (która cały czas, także dzisiaj
jest przy jego boku).
Jego poukładane życie zmieniło się gwałtownie w 1994 r.
Miał wtedy bardzo ciężki wypadek samochodowy. Stracił znaczną część wzroku, ma od
tego czasu ograniczoną zdolność ruchu. Z dnia na dzień stało się osobą o znacznej
niepełnosprawności. To bardzo trudne doświadczenie stało się jednak początkiem drogi, dzięki
której mamy dzisiaj zaszczyt się tu spotkać…
Pan Stanisław Schubert poznał bowiem jak wiele barier fizycznych, mentalnych
i emocjonalnych staje przed osobami niedowidzącymi, poruszającymi się na wózkach. Stało
się to silnym imperatywem do działań na rzecz osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
W 2001 roku Stanisław Schubert powołał filię Polskiego Związku Niewidomych,
a w 2002 roku z jego inicjatywy powstaje Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, który
bardzo szybko staje się jedną z największych i najbardziej prężnie działających organizacji na
rzecz osób z niepełnosprawnościami i seniorów nie tylko na Dolnym Śląsku, ale także w Polsce.
Pan Stanisław Schubert zostaje wybrany na prezesa Sejmiku Osób Niepełnosprawnych
i pełni tę funkcję (na zasadach wolontariatu) przez cały czas, z niesłabnącą energią i zapałem.
1

Od 2008 roku realizując statutowy zapis KSON o rzecznictwie na rzecz środowiska osób
z niepełnosprawnościami i seniorów – przyjmuje funkcję Społecznego Rzecznika Osób
z Niepełnosprawnościami Ziemi Jeleniogórskiej. Po kilku latach zakres reprezentowania grup
społecznych poszerzono także o kolejną grupę potrzebującą swojego przedstawiciela,
czyli pacjentów.
•

Oprócz tego Stanisław Schubert był także członkiem Dolnośląskiej Wojewódzkiej
Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Dolnośląskim
w latach 2007-2011;

•

By też członkiem Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Przy Zarządzie
Głównym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK) oraz
Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jelenia Góra;

•

Jest doradcą w projekcie Dostępność Plus, a także projekcie MEN „Bezpieczna
Szkoła-Bezpieczna Przyszłość.

Pan Stanisław Schubert ma wyjątkową zdolność nawiązywania kontaktów i włączania
w działania

na

rzecz

innych

kolejnych

wolontariuszy.

Jak

mówią

jego

bliscy

i współpracownicy oraz , osoby którym pomógł, „ma serce na dłoni” i wykazuje się niezwykłą
wrażliwością na ludzką krzywdę i niesprawiedliwość społeczną. Jest przy tym bardzo
zdeterminowany - potrafi „przenosić góry” i pomagać w sprawach wydawałoby się
beznadziejnych. Jego „olbrzymia ilość dobroci i empatii pomagają mu przezwyciężać
przeszkody i bezduszność urzędniczych procedur”.
Do przykładów skutecznego działania Pana Stanisława można zaliczyć m.in:
•

powstrzymanie

wielu

eksmisji

z

lokali

czynszowych

osób

z niepełnosprawnościami i seniorów, których na skutek nieporadności życiowej,
choroby lub innych wypadków losowych nie stać było na opłacenie czynszu;
•

rozszerzenie i przywrócenie świadczeń medycznych np. z zakresu stomatologii
czy operacji zaćmy;

•

uruchamianie placówek ochrony zdrowia położonych w pobliżu miejsca
zamieszkania osób z niepełnosprawnościami i większej dostępności lekarzy
różnych specjalizacji;

•

interwencje w sprawie wprowadzenia na listę leków refundowanych niektórych
medykamentów np. Viktozy – nowoczesnego leku przeciwcukrzycowego;
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•

stały monitoring i interwencje na rzecz dostępności obiektów użyteczności
publicznej i eliminacji barier (zamontowanie windy w teatrze, ratuszu, sądach),
poprawa nawierzchni chodników, zlikwidowanie barierek w przychodniach
lekarskich

sygnalizacji

komunikacji

miejskiej

świetlno-dźwiękowej,
i

czytelnego

przyjaźniejszych

dla

rozkładu
osób

jazdy

starszych

i z niepełnosprawnościami przystanków.
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, którym od pięciu kadencji kieruje pan
Stanisław Schubert skupia 12 organizacji pozarządowych, 38 członków wspierających, w tym
zakłady pracy chronionej. Działa jako organizacja parasolowa wspierając także osoby
niezrzeszone

i

ich

rodziny,

stając

się

też

reprezentantem

środowiska

osób

z niepełnosprawnościami i osób starszych.
Sejmik przez 19 lat zrealizował dziesiątki zadań, pomysłów, akcji i projektów i pomógł
w różnej formie setkom tysięcy osób. W trakcie 19-letniej pracy organizacji skupionych
w Sejmiku główny nacisk kładziono na wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami
i seniorów, na kształtowanie pozytywnego, wolnego od stereotypów wizerunku osoby
z niepełnosprawnościami, uświadomienie praw i obowiązków, zwiększanie dostępu do dóbr
i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym, aktywizowanie
osób z niepełnosprawnościami poprzez likwidację barier transportowych, przystosowanie
przestrzeni „powszechnej dostępności” do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Współpraca
przy budowie kompleksowego systemu rehabilitacji leczniczej, wspieranie wczesnej
interwencji.
To także praca nad dostępnością (wyrównywaniem szans) osób z niepełnosprawnościami
do kształcenia i podnoszenia swoich kwalifikacji, Tworzenie warunków do powstania
i utrzymania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami, a następnie możliwości
samodzielnego funkcjonowania. Od 15 lat Sejmik prowadzi Społeczną Agencję Zatrudnienia,
która realizuje zadania poprzez konsultacje i doradztwo dla pracodawców i potencjalnych
pracowników ze stopniem niepełnosprawności. Porady udzielane są telefonicznie, mailowo
i osobiście w siedzibie Sejmiku.
Innym bardzo ważnym projektem Sejmiku jest Centrum Informacji i Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych.

To

bezpłatne

poradnictwo

prawne,

socjalne,

psychologiczne

i psychoterapeutyczne. O poradę można się zwrócić zarówno za pośrednictwem bezpłatnej
infolinii, jak i pisząc lub przychodząc do siedziby Sejmiku.
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Rocznie po porady radców prawnych, psychologów, doradców socjalnych i duchownych
przychodzi tu ok. trzech tysięcy osób. Każda z tych spraw to konkretny ludzki problem, czasem
dramat. Np. mieszkanki Radomska, osoby z niepełnosprawnością, wychowującej dziecko
z niepełnosprawnością, która zabiegała bezskutecznie o mieszkanie. Po interwencji pana
Stanisława Schuberta u prezydenta Radomska przyznano tej pani słoneczne, nowe mieszkanie.
Inny przykład: zgłosiła się do Stanisława Schuberta mama 56-letniej córki chorującej
na schizofrenię, której groziło usunięcie z mieszkania. Kobieta nie dostała też renty, o którą
wystąpiła. Stanisław Schubert zatelefonował do dyrektorki ZUS i konsekwencją tej rozmowy
dożywotnia renta specjalna dla córki, mieszkanie też udało się uratować.
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych działa także na rzecz aktywnego
zaangażowanie organizacji osób z niepełnosprawnościami w kreowanie polityki społecznej
na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
Duży nacisk kładzie także na promocję zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku
osób

z

niepełnosprawnościami,

w

tym

popularyzowanie

turystyki

wśród

osób

z niepełnosprawnościami. W 2010 roku powstała trasa dla osób z niepełnosprawnościami
z Kopy na Równię pod Śnieżką. To pierwsza trasa w górach, którą mogą pokonać osoby
na wózkach. Idea Stanisława Schuberta otwarcia gór dla wszystkich przekroczyła już granice
Karkonoszy i jest kontynuowana przez samorządy i organizacje pozarządowe w całym kraju.
Sejmik konsultuje akty prawne dotyczące środowiska. Jest też organizacją strażniczą,
analizującą przejrzystość życia publicznego i orędownikiem ruchu obywatelskiego,
współpracując między innymi z Fundacją Batorego w akcji „Masz Głos, Masz Wybór”inspirując i poszerzając zasadę dialogu społecznego.
Swoje działania Sejmik nagłaśnia między innymi przez wydawany Biuletyn Informacyjny
„Tu i Teraz”, bardzo popularne Radio KSON, Karkonoską Telewizję Integracyjną, stronę
internetową i media społecznościowe. Pomagają one w zmieniać świadomość społeczną
o osobach starszych i z niepełnosprawnościami, ich potrzebach, możliwościach i roli
społecznej. Dostarczają wiedzy i rozrywki, uwrażliwiają.
Nie sposób wymienić teraz wszystkich inicjatyw, bezinteresownych działań Laureata
i pracy dla innych. Nie ma chyba obszaru życia osób z niepełnosprawnościami i innych grup
zagrożonych wykluczeniem, którym Pan Stanisław Schubert i kierowany przez niego
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych by nie pomagał.
Może dlatego zarówno on jak i KSON był już nieraz doceniany i nagradzany np.:
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•

W 2013 roku Pan Stanisław został Laureatem Wyróżnienia Fundacji POLCUL im.
Jerzego

Bonieckiego

Niepełnosprawnych

i

za
inne

założenie

Karkonoskiego

inicjatywy

służące

Sejmiku

ludziom

Osób

wykluczonym

i poszkodowanym przez choroby.
•

w 2015 roku podwójnym wyróżnieniem (dla niego i KSON) „Zasłużony dla Miasta
Jelenia Góra, czy Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Dolnośląskiego,

•

zaś w zeszłym roku KSON został uhonorowany przez Dolnośląską federację
Organizacji Pozarządowych wyróżnieniem „Aktywni na 100%”.

Szanowni Państwo, Zgromadzeni Goście,
działalność Pana Stanisława Schuberta jest mi bardzo bliska. Słucha osób, których często
nikt inny nie chce usłyszeć, interweniuje wszędzie tam gdzie jest to potrzebne, prosi,
mobilizuje, integruje, kieruje nim ulubiona zasada „łączę, wiec jestem”. Jest takim regionalnym
rzecznikiem praw człowieka. Godność drugiego człowieka jest dla niego priorytetem
we wszystkich działaniach. Wszystko co robił przez ostatnie 20 lat zasługuje na wielki podziw,
uznanie i ogromne podziękowania.
Jestem Panu bardzo wdzięczny za Pana pracę, która jest też wielką pasją i sensem życia,
o cym wspominają wszystkie osoby, które Pana znają.
Dziękuję Panu za wszystkie zmiany, które dzięki Panu zostały wprowadzone, a ułatwiają
życie osobom starszym i z niepełnosprawnościami, a każdą interwencję, poradę, pochylenie się
nad konkretną sprawą i osobą, ale także za jednoczenie ludzi oraz pozyskiwanie do szlachetnej
działalności na rzecz innych kolejnych wolontariuszy.
Pana życie i postawia przywraca wiarę w drugiego człowieka.
Dziękuję. Jestem dumny i wzruszony, że mogę Pana za to wszystko co zrobił Pan
dla innych, a tym samym dla nas wszystkich, zmieniając świat na lepsze podziękować
wręczając Odznakę za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka.

5

