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do wiadomości Rzecznika Praw Dziecka zostało przekazane pismo rodziców
i opiekunów dzieci. które po raz kolejny staną się uczestnikami Festiwalu Dzieci
i

Młodzieży

Niepełnosprawnej

„Impresje

Artystyczne”.

Rodzice

i

opiekunowie

poinformowali w nim, że już w styczniu br. została skierowana do Pana Prezesa prośba
o udostępnienie czasu antenowego na relację z koncertu Galowego ww. Festiwalu.
Prośba ta, będąca także niecodzienną propozycją programową
5 zasługuje na jej
dostrzeżenie. Najważniejszym argumentem. z którym nie można polemizować jest bowiem
docenianie zaangażowania młodych artystów, poprzez stworzenie im sytuacji umożliwiającej
zaprezentowanie własnych talentów szerokiemu gronu odbiorców (a nie jedynie społeczności
lokalnej). Tego typu działania stają się szczególnie

ważne

dla dzieci podejmujących

wyzwania, mimo różnorodnych barier. wynikąjących z ich niepełnosprawności.
Zgodnie z przepisem Artykułu 23 Konwencji o prawach dziecka „Państwa-Strony
uznają5 że dziecko psychicznie lub fizycznie niepełnosprawne powinno mieć zapewnioną
pełnię normalnego Życia w warunkach gwarantujących mu godność, umożliwiających
osiągnięcie niezależności oraz ułatwiających aktywne uczestnictwo dziecka w życiu
społeczeństwa”. Przesłanie tego przepisu nie wymaga komentarza.
Dlatego też z racji pełnionego Urzędu i roli, którą mi powierzono, w tym do
reprezentacji spraw tych dzieci, które potrzebują szczególnej troski i pomocy, na podstawie
przepisów art. 3 ust. 4 oraz art. 10 a ust. 1 z/strnly z 6 slycznia 2000

roku

o Rzeczniku Praw

Dziecka (Dz. U. Nr 6. poz. 69 z późn. zm.), zwracam się do Pana Prezesa z prośbą o podjęcie
działań, które zagwarantują czas antenowy na bezpośrednią relację z koncertu Galowego
XVIII Festiwalu Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Impresje Artystyczne”.
Jednocześnie proszę Pana Prezesa o poinformowanie mnie o podjętej decyzji.
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Szanowny Panie Rzeczniku,

w nawiązaniu do pisma z dnia 18.06.2014 r., znak: ZEW/500/24-2/2014/ESn pragnę
poinformować, że Telewizja Regionalna w swoich programach takich jak: „Misja:
Integracja” (na antenie od czerwca br. do końca roku) oraz w audycjach „Bez barier”
i „Otwórz oczy” (emitowane z wyłączeniem miesięcy letnich) stale porusza tematykę osób
niepełnosprawnych.
Relacje z koncertu Galowego XVIII Festiwalu Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
„Impresje Artystyczne” przedstawi TVP Bydgoszcz w swoich pasmach lokalnych. Wszyscy
mieszkańcy naszego kraju będą mogli również obejrzeć materiały informacyjne z i o ww.
festiwalu w pasmach wspólnych TVP Regionalnej: w programach informacyjnych
„Dziennik Regionów” i „Co niesie dzień” oraz w audycji społeczno-interwencyjnej

-

‚„Telekurier”. Pragnę poinformować, że informacja o Festiwalu zostanie także podana
w programach informacyjnych TVP.
Ponadto uprzejmie informuję, że TVP Regionalna od 1 grudnia 2013 r. nadaje
całodobowo a swoim zasięgiem pokrywa 99.6 % kraju.
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