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OD REDAKCJI
Szanowni Państwo,
zapraszam do lektury czwartego już numeru Biuletynu Rady Ekspertów.
W ostatnich miesiącach odbyło się kilka ważnych wydarzeń, z których relacje mogą
Państwo przeczytać. Chodzi przede wszystkim o konferencję Pełno(s)prawny Student,
organizowaną przez Fundację Instytutu Rozwoju Regionalnego, która od lat jest
popularnym forum wymiany myśli i doświadczeń oraz o spotkanie Pełnomocników
w Kowarach. Wydarzenie jest od kilku lat realizowane przez Stowarzyszenie „Twoje
Nowe Możliwości” pod szyldem projektu „Świadoma Kadra”. Pierwsze wydarzenie
odbyło się w formie online, natomiast drugie udało się zorganizować stacjonarnie. Oba
dostarczyły uczestnikom mnóstwo praktycznej wiedzy z zakresu wspierania studentów
z niepełnosprawnościami oraz pomogły odnaleźć się w zawiłościach projektów Uczelnia
Dostępna oraz nowych ustaw.
Mamy już półmetek roku akademickiego, na grudniowym posiedzeniu Rady Ekspertów
wymieniliśmy się spostrzeżeniami z tego, jak odbywa się organizacja nauki w podczas
kolejnego semestru w cieniu epidemii oraz jak w tym czasie jest udzielane wsparcie
studentom z niepełnosprawnościami.
Na pewno jedną z ciekawszych pozycji będzie relacja z Obozu Dżamp. Stowarzyszenie
„Twoje Nowe Możliwości” już od 14 lat zabiera studentów z niepełnosprawnościami na
wakacyjny wyjazd, gdzie zdobywają nowe kompetencje, zawiązują przyjaźnie, bawią
się i odwiedzają ciekawe miejsca. W zeszłym roku wyjazdu nie udało się zorganizować
ze względu na duże zagrożenie epidemiczne. W tym roku determinacja i duże środki
bezpieczeństwa pozwoliły na wyjazd w okrojonym składzie. Zorganizowanie tego
wyjazdu było niezwykle ważne. Po długim okresie zamknięcia, wśród ogromnej
liczby studentów, pojawiły się problemy z równowagą emocjonalną i dobrostanem.
Stowarzyszenie włożyło mnóstwo wysiłku, aby pomóc studentom przed powrotem na
uczelnie zmienić otoczenie, zrozumieć własne emocje, socjalizować się z rówieśnikami
i to się fantastycznie udało.
W cyklu projektów Uczelnia Dostępna prezentujemy projekt „Uniwersytet
Przyrodniczy dostępny dla wszystkich” realizowany przez uczelnię w partnerstwie ze
Stowarzyszeniem „Twoje Nowe Możliwości”.
Życzę miłej lektury
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SPR AWOZDANIE
Z POSIEDZENIA R ADY
EKSPERTÓW Z 09.12.2021
Kolejne spotkanie Rady Ekspertów odbyło się w trybie online. Obecni byli
przedstawiciele siedmiu zrzeszonych uczelni.
Obrady odbyły się według następującego porządku:
1.

Podsumowanie pierwszego semestru w zakresie organizacji kształcenia
i udzielania wsparcia studentom z niepełnosprawnościami.

2.

Omówienie postulatów zmian w sposobie naliczania dotacji dla uczelni wyższych.

3.

Wolne wnioski.

1.

Pierwszy semestr upływa na uczelniach według już sprawdzonego scenariusza
łączenia zajęć stacjonarnych i online. Wsparcie również jest realizowane planowo.

2.

Sposób naliczania dotacji od lat powoduje duże problemy. Algorytm jej naliczania
bierze pod uwagę liczbę studentów i pracowników z niepełnosprawnościami,
te dane uczelnie mają obowiązek corocznie przedstawiać w sprawozdaniach.
Niestety nie wszystkie szkoły wyższe dotrzymują terminu złożenia sprawozdania,
a dopóki nie przedstawią go wszystkie uczelnie, żadna z nich nie otrzyma
informacji o wysokości dotacji na dany rok akademicki. Rodzi to trudności
w długofalowym planowaniu wydatków. W tym roku uczelnie otrzymały
informacje o dotacji w czerwcu. To bardzo późno. Zwłaszcza że miesiące letnie
są praktycznie wyłączone z pracy uczelni, wszelkie przetargi i plany
wydatkowania dotacji powstają we wrześniu/październiku, zostaje bardzo mało
czasu na ich przeprowadzenie, a koniec roku wymaga rozliczenia się z pieniędzy,
które zostały. Jeśli jest ich więcej niż 50% uczelnia otrzyma mniejszą dotację
w przyszłym roku. To powoduje trudności w prowadzeniu ciągłych działań na tym
samym poziomie. Sytuacji bieżącego wydatkowania pieniędzy nie ułatwia stan
epidemii, który wydłuża wszelkie procedury. Przewodniczący Rady Ekspertów
Krzysztof Peda proponuje przekazać Ministerstwu Edukacji i Nauki postulaty,
które mogłyby poprawić tą sytuację.
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Rada wypracowała następujące propozycje:
- 50% dotacji powinno przechodzić do wykorzystania w kolejnym roku, aż do
odwołania stanu epidemii;
- każda uczelnia miałaby zagwarantowane, że dotacja w kolejnym roku nie może
wynieść mniej niż 80% dotacji w bieżącym roku;
- większą dotację otrzymają uczelnie, które złożyły sprawozdanie w
wyznaczonym terminie.
Pismo zawierające powyższe postulaty zostanie skierowane do MEiN w imieniu
Rady Ekspertów.
3.

W wolnych wnioskach poruszono temat trudności w znalezieniu staży przez
studentów z poważniejszymi niepełnosprawnościami. Dr Małgorzata Wróblewska
opracowała standard dla pracy stażowej studentów z niepełnosprawnościami.
Zostanie on opublikowany przez Komisję ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych
przy KRASP. Dr Krystyna Gilga wskazała, że dodatkową zachętą dla pracodawców
mogłaby być propozycja większego wsparcia ze strony uczelni podczas odbywania
stażu przez studenta.

4.

Kolejne spotkanie ustalono na 27 stycznia o godz. 9:00.
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SPR AWOZDANIE Z PR AC
R ADY EKSPERTÓW DS.
KSZTAŁCENIA STUDENTÓW
Z NIEPEŁNOSPR AWNOŚCIĄ W
ROKU AKADEMICKIM 2020/2021.
Miniony rok akademicki miał niespotykany dotąd charakter. Epidemia
koronawirusa zmieniła relacje i zasady wypracowane i panujące na
uczelniach wyższych od dekad. W tym szczególnie trudnym okresie,
kiedy należało szybko ustalić nowe wytyczne, które będą równie dobrze
zabezpieczać dobro studentów i wykładowców, Rada Ekspertów odegrała
ważą rolę dla wszystkich zrzeszonych uczelni.
Podczas spotkań, członkowie Rady na bieżąco omawiali sytuację i problemy
z którymi się stykają, przedstawiali przyjęte przez siebie rozwiązania oraz wspólnie
wypracowywali nowe. Wśród głównych problemów z jakimi zmierzyli się wspólnie
członkowie Rady Ekspertów były takie zagadnienia jak:
- jak zorganizować wsparcie asystenckie podczas epidemii nie narażając jego
beneficjentów ani asystentów na potencjalne zarażenie?
- jak umożliwić studentom korzystanie z materiałów dydaktycznych dostępnych
w bibliotekach, które są zamknięte lub pracują w ścisłym reżimie sanitarnym?
- czy podczas wykładów online wsparcie asystenta dydaktycznego jest zasadne?
- jak zorganizować wykłady i ćwiczenia online, aby studenci z różnymi
niepełnosprawnościami wzroku, słuchu czy ze spektrum autyzmu mogli z nich
czerpać równie dobrze jak z zajęć stacjonarnych?
- przygotowanie kadry dydaktycznej do efektywnego prowadzenia zajęć online.
Sporządzenie wytycznych, które elementy zajęć online sprawiają największe
trudności studentom z niepełnosprawnościami i przekazanie rozwiązań
wykładowcom.
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- wsparcie psychologiczne studentów, których sytuacja izolacji, braku kontaktu z
rówieśnikami, powrotu do rodzinnego domu wprowadziła w stany przygnębienia
i depresji.
- co zrobić, aby postępy, które poczynili studenci z zaburzeniami psychicznymi nie
zostały zniweczone przez ich zniknięcie z uczelni i systemu wsparcia?
Rada dyskutowała również o tym jak w najlepszy sposób zorganizować powrót
studentów na uczelnie. Powrót do zajęć stacjonarnych lub prowadzenie ich w formie
hybrydowej niesie zagrożenie dla studentów z chorobami autoimmunologicznymi
czy nowotworowymi, gdzie każda infekcja może być niezwykle groźna. Czy ta grupa
studentów powinna pozostać przy zdalnej nauce? Czy nauka w mniejszych grupach
będzie dla nich bezpieczna?
W tym trudnym czasie Rada podjęła się organizacji dużego wydarzenia jakim są
Akademickie Dni Integracji. Pierwotnie miały się odbyć w maju 2020 w formie
stacjonarnej, jednak epidemia koronawirusa wykluczyła tę możliwość. Wydarzenie
zostało zrealizowane przeszło rok później w formie online, głównym organizatorem
był Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie
„Twoje Nowe Możliwości”. Wzięło w nim udział prawie 150 osób z uczelni wyższych i
instytucji z całego kraju. Prelekcje i warsztaty poruszały takie tematy jak: sport osób
z niepełnosprawnościami, kondycja psychiczna studentów i kadry akademickiej w
czasie epidemii, technologie wspierające, projektowanie uniwersalne, radzenie sobie
ze stresem, taniec jako narzędzie w terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
ewakuacja osób z niepełnosprawnościami. Akademickie Dni Integracji zostały objęte
honorowym patronatem prezydenta Miasta Wrocław oraz Przewodniczącego Sejmowej
Komisji do Spraw Petycji.
W okresie od października 2020 do czerwca 2021 Rada spotkała się 4 razy w formie
online. W sprawie organizacji Akademickich Dni Integracji odbyło się 7 spotkań grupy
roboczej, w której pracowali:
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – Krzysztof Aleksandrowicz, Uniwersytet
Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego - Ariel Fecyk, Stowarzyszenie „Twoje
Nowe Możliwości”
Członek – Katarzyna Jach, Politechnika Wrocławska
Członek – Alina Czapiga, Uniwersytet Wrocławski
Członek – Małgorzata Wróblewska, Politechnika Opolska
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Członek – Monika Krystek, Akademia Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we
Wrocławiu
Członek – Dariusz Rutkowski, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Członek – Iwona Sojka, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Członek – Natalia Żygadło, Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości”
Rada Ekspertów w minionym roku akademickim nie podjęła żadnych uchwał. Nie
przyjęła w swój poczet nowych członków.
W związku z popularyzowaniem działań Rady Ekspertów ukazały się trzy numery
Biuletynu „Mogę więcej, bo chcę!” w nakładzie po 50 egzemplarzy każdy, wersja
elektroniczna została zamieszczona na internetowym portalu uczelniadostepna.pl.
W kolejnym roku akademickim Rada Ekspertów będzie kontynuować działania w
zakresie nowych rozwiązań, czyniących wsparcie na uczelniach wyższych jeszcze
bardziej przystępnym dla jego użytkowników.
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PROJEKT „UNIWERSY TET
PRZYRODNICZY DOSTĘPNY
DLA WSZYSTKICH”
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu „Uniwersytet
Przyrodniczy dostępny dla wszystkich”. Projekt jest realizowany w ramach
ścieżki MIDI „Uczelni Dostępnej” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Twoje
Nowe Możliwości”. Jego celem jest niwelowanie barier na Uniwersytecie
Przyrodniczym we Wrocławiu. Inicjatywa ta wpłynie na poprawę: zmian
organizacyjnych, podniesienie świadomości i kompetencji kadry uczeni
z zakresu niepełnosprawności. Realizowane zadania będą skutkować
likwidacją barier w dostępie do studiów, zapewnieniem dostępności
architektonicznej, komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych,
narzędzi informatycznych, procedur kształcenia, wprowadzeniem do
programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla
studentów z niepełnosprawnościami. Projekt zostanie przeprowadzony
w latach 2020-2023, a suma dofinansowania wyniosła 3 365 370,99 zł.
Bezpośrednią grupą docelową projektu jest: dydaktyczna, administracyjna oraz
zarządzająca kadra uczelni. Z wprowadzonych zmian skorzystają również studenci
z niepełnosprawnościami. To oni będą odbiorcami podwyższonych kompetencji kadr
a wprowadzone nowe procedury wyrównają ich szanse względem kolegów.
Na pięciu wydziałach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu kształci się 9085
osób w tym 130 studentów posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Niektórzy
studenci cierpią na więcej niż jedno schorzenie tzw. niepełnosprawność sprzężoną,
zakres schorzeń, który może ich dotykać jest szeroki: od chorób układu ruchu, słuchu,
wzroku, chorób psychicznych po choroby metaboliczne. Zdarza się, że osoby cierpiące
na tego typu schorzenia nie posiadają orzeczenia. Niepełnosprawności nie da się
skatalogować, dwie osoby chorujące na tą samą chorobę mogą ją zupełnie inaczej
odczuwać, dlatego tak ważne jest ulepszenie funkcjonowania uniwersytetu na wielu
poziomach. Począwszy od barier architektonicznych po poszerzenie zakresu wiedzy
kadr na temat osób z niepełnosprawnością.
Zadania Projektu będą wspierać równość szans mężczyzn i kobiet. Zostaną
zniwelowane również bariery dostępności dla studentów i studentek poprzez:
- zakup specjalistycznego sprzętu oraz oprogramowania, pozwalającego na
pełny udział w procesie kształcenia w tym systemy pętli indukcyjnych dla osób
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niesłyszących i słabo słyszących na salach wykładowych. Pętla umożliwia odbiór
nieskazitelnie czystego dźwięku;
- stanowiska z oprogramowaniem udźwiękawiającym i powiększającym w bibliotece
i salach komputerowych;
- dostęp do dodatkowych konsultacji z lektorami języków obcych;
- zakup usługi zapewniającej prowadzenie zajęć w czasie rzeczywistym online
z możliwością ich nagrywania i wielokrotnego odtwarzania przez studenta;
- dostęp do specjalistycznych zajęć sportowych przy wykorzystaniu nowoczesnego
sprzętu;
- możliwość konsultacji z psychologami zajmujących się wsparciem zdrowia
psychicznego oraz przygotowanie materiałów upowszechniających ideę edukacji
włączającej;
- włączenia społecznego i różnorodności;
- realizację wizyt studyjnych dla pracowników w celu zwiększenia wiedzy na temat
niepełnosprawności;
- montaż windy;
- montaż systemu znaczników oraz stworzenie modeli 3D dla osób niewidomych
i słabowidzących, które ułatwiają poruszanie się po budynku, dzięki nim można
bez trudu odnaleźć właściwą drogę.
Projekt wprowadzi również zmiany w następujących obszarach:
- Funkcjonowanie Biura Obsługi Studenta. Jego zadania zostaną rozszerzone.
Biuro zatrudni co najmniej jedną osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności i
utrzyma jej zatrudnienie w okresie roku od daty ukończenia projektu. Pracownik
BOS wesprze działania Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych w pracy na rzecz
wynikających z założeń merytorycznych projektu.
- Infrastruktura. Nastąpi zmniejszenie barier architektonicznych i technicznych.
Celem jest umożliwienie dotarcia wszystkim osobom do wielu miejsc uczelni, które
do tej pory uniemożliwiały lub utrudniały swobodę ruchu. Poprawa przestrzeni
zostanie przeprowadzona zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania,
składającego się z ośmiu reguł: użyteczność dla osób o różnej sprawności,
elastyczność w użytkowaniu, proste i intuicyjne użytkowanie, czytelna informacja,
tolerancja na błędy, wygodne użytkowanie bez wysiłku, wielkość i przestrzeń
odpowiednie dla dostępu i użytkowania, percepcja równości i dostosowanie do
potrzeb studentów wybranych budynków i otoczenia uczelni.
- Narzędzia informatyczne. Planuje się rozwinąć zaplecze technologiczne
BIULETYN RADY EKSPERTÓW
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zwiększające dostępność systemów informacyjnych, stron internetowych, kursów
e-learningowych, kamer dla osób słabowidzących. Strony internetowe będą mogły
być powiększane do 200%, będzie możliwość skorzystania z usługi zdalnych
tłumaczeń na język migowy, dostosowanie pracowni mikroskopowej dla osób
słabowidzących przez zakup kamer, które będą podpięte pod mikroskop w celu
powiększenia obrazu, powiększalniki stacjonarne dla osób słabowidzących do
biblioteki głównej i bibliotek wydziałowych.
- Komunikacja. Wzrost dostępności całej uczelni dla osób z niepełnosprawnością.
Zadanie to obejmuje aktualizację dokumentów horyzontalnych: Statut w tym
Deklaracja dostępności, regulamin studiów (szkół doktorskich) w tym zasady
i Regulamin wsparcia osób (studentów) z niepełnosprawnościami, regulamin
administracyjny, regulamin zamówień publicznych. Zaktualizowane i rozszerzone
zostaną procedury dotyczące: nowych inwestycji, utrzymania/remontów budynku,
Polityka bezpieczeństwa, Procedury ewakuacyjne, umowy świadczenia usług
edukacyjnych. Ponadto zostanie stworzony podręcznik dobrych praktyk, jego
celem będzie podniesienie dostępności na wyższy poziom. W podręczniku zostaną
opracowane instrukcje jak należy postępować w oparciu o procedury.
- Poszerzenie oferty i dostosowanie wsparcia edukacyjnego. Zapewnione
będą konsultacje psychologiczne, dostęp do usługi zapewniającej prowadzenie
zajęć w czasie rzeczywistym online z możliwością ich nagrywania i wielokrotnego
odtwarzania, dostęp do sprzętu i oprogramowania ułatwiającego zajęcia z lektoratów
języka obcego dla studentów, opracowanie pomocy dydaktycznych w formie modeli
3D drzew z wykorzystaniem danych AZON i inżynierii odwrotnej.
- Podniesienie kompetencji i świadomości kadry dydaktycznej. Zrealizowane
zostaną: szkolenia świadomościowe (poprzez dostarczaną wiedzę ograniczają
strach i zachęcają do pracy z Osobami z Niepełnosprawnością), warsztaty z
osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności w procesie dydaktycznym (zajęcia
warsztatowe, symulacje i studia przypadków). Warsztaty specjalistyczne dla kadry
administracyjnej i pomocniczej (obsługa osób z niepełnosprawnością, projektowanie
uniwersalne, zarządzanie przestrzenią dostępną, metody nauczania języków obcych
osoby z niepełnosprawnością sensoryczną). Warsztaty dla kadry zarządzającej
(polityka antydyskryminacyjna).
Trwałość działań projektowych zostanie utrzymana przez co najmniej dwa lata od daty
zakończenia projektu lub przez okres nie krótszy niż czas trwania projektu. Wszystkie
wprowadzone zmiany oraz udogodnienia będą miały trwały wpływ na funkcjonowanie
uczelni, studentów/ek oraz pracowników.
Nad realizacją zadań czuwa wieloletni Pełnomocnik Rektora ds. Osób
z Niepełnosprawnością dr Mirosława Pietryka.
Patrycja Wydra
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6. DOLNOŚLĄSKI
KONWENT OSÓB
Z NIEPEŁNOSPR AWNOŚCIAMI
– RELACJA Z WYDARZENIA
Tradycja konwentów regionalnych ma już kilka lat, ich zwieńczeniem
jest ogólnopolski Kongres Osób z Niepełnosprawnościami w Warszawie,
który odbył się po raz siódmy 23.10.2021 tym razem w formie online.
Kilka dni wcześniej miał miejsce 6. Dolnośląski Konwent Regionalny Osób
z Niepełnosprawnościami. Wydarzenie odbyło się w formie hybrydowej.
Zgromadziło wiele osób w Centrum Aktywności Lokalnej na Prądzyńskiego
we Wrocławiu, równie wiele zasiadło przed monitorami komputerów, aby
uczestniczyć w konwencie ze swoich domów.
Organizatorami była Fundacja Eudajmonia przy współpracy Wrocławskiej Grupy
Branżowej. Patronat nad spotkaniem objęli: Marszałek Województwa Dolnośląskiego,
Prezydent Miasta Wrocław, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Okręgowa Izba Radców
Prawnych.
Wydarzenie poprowadzili Sylwia Miaśkiewicz z Eudajmonii oraz Paweł Parus
Pełnomocnik Marszałka ds. Osób Niepełnosprawnych UMWD.
Konwent poruszył dwa główne tematy. W otwierającym go panelu dyskusyjnym goście
pochylili się nad tematem dostępności – jakie zmiany nastąpiły po wprowadzeniu
Ustawy o Dostępności, co się nie sprawdziło i co należy poprawić. W kolejnej części
poruszono kwestię ubezwłasnowolnienia, które wciąż jest w Polsce szeroko stosowane,
a jest wyjściem bardzo radykalnym i szkodliwym dla osób go doświadczających.
Dzięki gościom z hiszpańskiej EASPD dowiedzieliśmy się jakie rozwiązania zamiast
ubezwłasnowolnienia stosuje się w Hiszpanii i innych krajach a Monika Zima i
Katarzyna Sobańska nakreśliły jego obraz w Polsce, powody, dla których sięga się
po rozwiązanie prawne oraz negatywne konsekwencje. Opowiedziały także o innych
rozwiązaniach prawnych, które mogą je zastąpić, ale są pomijane.
Pierwszy panel dyskusyjny oprowadziła Anna Janus z Fundacji IMAGO. Jej
rozmówcami byli:
• Marta Gawryluk – prezes zarządu Centrum Wsparcia Sp. z o.o.,
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• Grzegorz Kozłowski – prezes zarządu Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących,
• Robert Warchalewski – dyrektor Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego nr 13 dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących
im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu,
• Iwona Kurowska – koordynatorka dostępności, sekretarz Powiatu Trzebnickiego,
• Filip Rodzik – ekspert ds. dostępności, Stowarzyszenie Skorpion Polkowice,
• Kamil Krupiński – prezes zarządu Fundacja Ekonomii Społecznej PROM Złotoryja,
• Jan Kucharski – prezes zarządu Wrocławskie Stowarzyszenie Głuchych Nadzieja.
Pierwszym pytaniem z jakim zmierzyli się paneliści brzmiało: Jakie zmiany przyniosło
wdrożenie Ustawy o Dostępności?
Jako pierwszy głos zabrał Grzegorz Kozłowski, który zauważył, że poprawia się
dostępność komunikacji osób Głuchych i słabosłyszących. Jest coraz więcej pętli
indukcyjnych, napisów w filmach, tłumaczy PJM podczas konferencji, jednak wciąż jest
tego za mało. Zaznaczył, że ustawa jest w mocy dopiero od kilku miesięcy i to dopiero
początek większych działań na rzecz dostępności. Wszystko na pewno się rozwinie.
Z kolei Marta Gawryluk zwróciła uwagę, że zaczyna się zmieniać świadomość
ludzi. To właśnie bariery mentalne od lat są największą przeszkodą we wdrażaniu
dostępności, ale one również powoli zaczynają się zmniejszać. Widać to podczas
szkoleń dostępnościowych w placówkach samorządowych. Ludzie zaczynają dostrzegać
potrzebę wdrożenia działań wspierających.
Iwona Kurowska przyznała, że podobnie jak wiele innych osób została w swoim
powiecie koordynatorem dostępność z przypadku. Powołano takie stanowiska w
instytucjach państwowych właśnie z powodu wymagań ustawy, ale dzięki temu
przymusowi wiele osób zgłębiło temat i zrozumiało jak potrzebne są te działania.
Kolejną omawianą kwestią było wdrażanie Ustawy w szkolnictwie.
Robert Warchlewski, dyrektor szkoły dla osób słabowidzących, wspominał początki
swojej pracy. Wówczas budynki, w których mieściła się szkoła nie spełniały żadnych
standardów dostępnościowych i nie było możliwości przeprowadzenia niezbędnych
remontów. Wrócił pamięcią do czasów, kiedy podobna sytuacja panowała w całej
Polsce, podczas wyjazdów za granicę obserwował jak tam wyglądają rozwiązania
dostosowujące przestrzeń i budynki do potrzeb OzN, zdobywał też wiedzę od ludzi
zajmujących się tymi kwestiami. Tę wiedzę i obserwacje przynosił do Polski, aktywnie
uczestnicząc w projektowaniu nowej siedziby dla swojej szkoły. Zasięgał też opinii osób
dla których szkoła była projektowana, to ich potrzeby były na pierwszym miejscu.
14
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Zdjęcie 1. Rozpoczęcie Konwentu, z lewej prowadzący Paweł Parus i Sylwia Miaśkiewicz

Podkreślił, że wciąż ogromna liczba placówek edukacyjnych nie jest dostępna dla
uczniów z różnymi potrzebami. Wyraził nadzieję, że ustawa to zmieni, że wymusi na
dyrektorach i wszystkich pozostałych osobach myślenie o zabezpieczaniu potrzeb
wszystkich osób.
Jan Kucharski podzielił się doświadczeniami osoby Głuchej w kontakcie z instytucjami
państwowymi. Problem komunikacyjny występuje wszędzie i jest bardzo dotkliwy
zwłaszcza podczas kontaktu ze służbą zdrowia lub Policją, gdzie po godz. 17:00 nie
można już liczyć na obecność tłumacza PJM. Nie lepiej jest w sądach. Osoba Głucha
nie może wybrać tłumacza, który będzie pomagał w komunikacji podczas rozprawy
czy przesłuchania. Jednak zdecydowanie największy problem mają Głusi mieszkańcy
wsi i mniejszych miast. Jedną z recept jakie przedstawił pan Jan, jest większe wsparcie
dla osób Głuchych, darmowe aparaty słuchowe dla dzieci.
Filip Rodzik mówił o perspektywie Osób z Niepełnosprawnościami ruchowymi. W tym
względzie ustawa na razie nic nie zmieniła. Remonty dostosowujące przestrzeń to
proces długotrwały. Te które teraz się odbywają zostały zaplanowane już dawno, te
które są efektem ustawy, rozpoczną się za jakiś czas. To co widać już teraz to wzrost
świadomości potrzeby zadbania o ewakuację Osób z Niepełnosprawnościami.
W budynkach pojawiają się krzesełka ewakuacyjne.
BIULETYN RADY EKSPERTÓW
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Trzecim pytaniem była kwestia: Jak dotrzeć z edukacją świadomościową do wszystkich
środowisk? Grzegorz Kozłowski uważa, że najskuteczniejszym środkiem uświadamiania
ludzi na temat niepełnosprawności jest ciągły kontakt i współpraca. Bardzo rzadko
mamy do czynienia ze złą wolą ludzi, którzy stykają się z OzN, najczęściej się boją,
nie wiedzą, jak się zachować i komunikować, stąd pojawiają się problemy. Osoby z
Niepełnosprawnościami mogą same edukować, mówić czego potrzebują, tłumaczyć.
Najgorsze co można zrobić to chować się i przyjmować roszczeniową postawę.
Bardzo potrzebne są szkolenia we wszystkich instytucjach państwowych, ale również
w szkołach. Im szybciej oswoimy obywateli z różnymi niepełnosprawnościami tym
bardziej naturalnie będą do nich podchodzić. Ponadto instytucje powinny mieć
możliwość konsultacji zakupów sprzętu wspierającego z ludźmi, którzy go używają.
Tylko osoby z takim doświadczeniem są w stanie stwierdzić czy jest to potrzebny i
dobry zakup czy całkowicie nietrafiony, właśnie takie kryterium powinno decydować
o zakupie a nie najniższa cena.
Zgodziła się z tym stwierdzeniem Marta Gawryluk. Często osoby decydujące o
zakupach nie mają pojęcia o potrzebach osób, które będą z niego korzystać.
Dostępność będzie wtedy, kiedy sprzęt wspierający będzie dobrej jakości i będzie
wykorzystywany.
Iwona Kurowska zwróciła uwagę, że szkolenia są kluczowe w tym aspekcie, jednak
muszą one zapewniać kontakt z Osobami z Niepełnosprawnościami, aby one
same mogły opowiedzieć o sobie i swoich potrzebach, trudnościach z jakimi się
mierzą. Spotkanie z realną osobą o wiele mocniej uświadamia i zostaje w pamięci
niż omawianie różnych kwestii, z osobą która ich nie doświadcza. Żywy kontakt,
nawiązanie relacji zmienia perspektywę i unaocznia potrzeby OzN, uruchamia
wyobraźnię i empatię. Ogromną potrzebą jest edukowanie w tym zakresie dzieci.
Co organizacje pozarządowe mogą zrobić w zakresie podnoszenia świadomości?
Kamil Krupiński wskazał na szkolenia w jednostkach samorządowych. Oswajanie
urzędników z kontaktem z Osobami z Niepełnosprawnościami. Ponadto organizacje
pozarządowe same powinny się rozwijać, podnosić kompetencje, szkolić z dostępności.
Robert Warchalewski wspominał początki audiodeskrypcji w Polsce, której pionierami
było dwóch nauczycieli szkoły im. Grzegorzewskiej zakochanych w kinie. Postanowili
własnymi siłami tworzyć opisy do filmów, aby móc je pokazywać uczniom. To od
nich organizacje, które dziś zajmują się profesjonalną audiodeskrypcją uczyły się
podstaw. Szkoła była również prekursorem sportu Osób z Niepełnosprawnościami. To
tam powstał pierwszy profesjonalny ośrodek blind football. Przez zabieganie o środki
na takie działania organizacje, edukują przy okazji urzędników, udowadniając jak
potrzebne są podobne inwestycje, należy rozmawiać z instytucjami państwowymi,
tłumaczyć i namawiać. Po jakimś czasie to przynosi efekty.
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Ostatnim pytaniem było – jak wzmocnić system informacyjny, żeby w przestrzeni
publicznej było łatwiej?
Filip Rudzik uznał, że trzeba uświadomić ludziom po co jest ta ustawa, dlaczego
dostępność jest ważna? Gdy wszyscy ujrzą tą perspektywę, nie będzie problemów
z wdrażaniem dostępności.
W podsumowaniu panelu znalazły się takie spostrzeżenia jak:
- bariery są przede wszystkim mentalne. Musimy wychodzić poza środowisko Osób z
Niepełnosprawnościami, tłumaczyć, edukować i przekonywać, że kontakt z Osobami
z Niepełnosprawnością nie musi być obarczony lękiem;
- edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie świadomości niepełnosprawności;
- edukacja na dwóch poziomach: pośrednim i bezpośrednim;
- konieczne jest wspólne poczucie odpowiedzialności za wdrażanie dostępności;
- palącym problemem jest podniesienie dostępności poza wielkimi miastami, gdzie nie
ma organizacji pozarządowych.
W drugiej części spotkania poruszono temat wspieranego podejmowania decyzji oraz
ubezwłasnowolnienia. Ubezwłasnowolnienie to procedura prawna, która pozwala na
odebranie osobie wszelkiej mocy podejmowania samodzielnych decyzji dotyczących
swojego majątku, zdrowia, życia i przekazaniu tej mocy na opiekuna. Wiele rodzin i
bliskich, osób ze znacznymi niepełnosprawnościami (zwłaszcza umysłowymi) decyduje
się na ten krok, bo wciąż panuje powszechne przekonanie, że to pozwoli uchronić tą
osobę przed podjęciem złych decyzji, które mogą zaważyć na jej życiu, ochroni ją
przed wpływem ludzi, którzy nie życzą jej dobrze i pozwoli na sprawniejsze załatwianie
spraw urzędowych w momencie, kiedy osoba nie jest w stanie samodzielnie odwiedzać
urzędów. Jest to tylko przekonanie, do tego błędne, a jak bardzo błędne wytłumaczyły
Monika Zima-Parjaszewska oraz Katarzyna Sobańska-Laskowska. Zanim jednak
przedstawiły, jak wygląda procedura ubezwłasnowolnienia w Polsce, z czym się wiąże,
jakie są jej skutki, a także jakie alternatywy oferuje nasze prawo, wysłuchaliśmy gości
z Hiszpanii, którzy opowiedzieli jakie rozwiązania są stosowane w ich kraju. Zamiast
ubezwłasnowolnienia jest stosowany proces wspieranego podejmowania decyzji.
Opowiedzieli o nim Josep Maria Sole’ członek zarządu Europejskiej Sieci Dostawców
Usług dla Osób z Niepełnosprawnościami (EASPD) oraz Ferran Blanco pracownik
socjalny, specjalista ds. projektów i rozwoju w Fundacji Support-Girona, członek
komisji praw człowieka przy Mental Health Europe.
Panel poświęcony decyzyjności Osób z Niepełnosprawnościami otworzyli self
adwokaci z Fundacji Eudajmonia, którzy wprowadzili wszystkich w omawiany temat,
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opowiadając, czym dla nich jest samodzielne podejmowanie decyzji i jak rozumieją
wsparcie w tym procesie. Otóż wsparcie jest dla nich:
- pomocą w rozważeniu wszystkich możliwości;
- niedecydowaniem za osobę;
- wsparciem w samodzielności, w nauce różnych czynności, niewyręczaniem;
- pomocą w zrozumieniu i zauważeniu wszystkich konsekwencji danej decyzji;
- wysłuchaniem.

Zdjęcie 2. Selfadwokaci z fundacji Eudajmonia

Hiszpanie z EASPD opowiedzieli o prowadzonym przez siebie projekcie „I-DECIDE”,
który realizuje wspierane podejmowanie decyzji. Sama organizacja walczy
z wykluczeniem poprzez dostarczanie Osobom z Niepełnosprawnościami usług na
najwyższym poziomie. Celem jest również zdeinstytucjonalizowanie usług dla Osób
z Niepełnosprawnościami, dostarczanie im takiego wsparcia jakiego potrzebują, a nie
jakie jest im w stanie zaoferować rząd i jego instytucje. W Hiszpanii, a także innych
krajach, które podpisały konwencję ONZ o prawach Osób z Niepełnosprawnościami,
nie funkcjonuje taka praktyka jak ubezwłasnowolnienie. Polska jest jedynym krajem,
18
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który wciąż je dopuszcza mimo wielu skarg i uwag społeczności międzynarodowej.
Możliwość samodzielnego podejmowania decyzji wiąże się z podstawowymi prawami
człowieka. Odbieranie jej, to odbieranie osobie praw przypisanych jej jako człowiekowi.
Ubezwłasnowolnienie argumentuje się chęcią ochrony Osób z Niepełnosprawnościami
przed podejmowaniem złych decyzji. Josep Maria Sole’ zwrócił uwagę, że osoby
bez niepełnosprawności również podejmują mnóstwo złych decyzji i nikt im tego
nie zakazuje. Błędy to naturalna część życia i istota bycia człowiekiem. Hiszpański
projekt „I-DECIDE” pozwala Osobom z Niepełnosprawnościami mieć kontrolę
nad swoim życiem, samodzielnie decydować o tym jak ono wygląda. Dzięki temu
znacznie ogranicza się możliwość nadużyć, jakie pojawią się na linii opiekun-Osoba
z Niepełnosprawnościami. Każdorazowo osoba, która chce skorzystać z projektu
podpisuje czasową umowę z organizacją. W niej zaznacza w jakim aspekcie
potrzebuje wsparcia – czy chodzi o decyzje z kategorii zdrowie, finanse czy np.
prawa konsumenckie. Wtedy zostają jej przedstawieni doradcy, z których wybiera
jednego. Doradca pomaga zrozumieć problem, dostrzec wszystkie możliwe wyjścia
i uświadamia ich konsekwencje. Mając obraz całej sytuacji, osoba wspierająca jest
w stanie zdecydować, czego najbardziej chce i co będzie najlepsze dla Osoby z
Niepełnosprawnościami. Pracy tej dwójki przygląda się trzecia osoba, która co jakiś
czas odbywa rozmowę z każdym z osobna, sprawdzając czy relacje, są poprawne,
czy nie dochodzi do nadużyć, wywierania presji i czy obie z nich są zadowolone ze
współpracy. Jeśli tak jest umowa po zakończeniu okresu na jaki została podpisana, jest
przedłużana i wsparcie odbywa się w dalszym ciągu. Projekt jest bardzo potrzebny, ale
też nie najłatwiejszy w realizacji. Prowadzący go panowie Sole’ i Blanco podkreślali, że
to co w nim najważniejsze to czas i cierpliwość potrzebne do zyskania zaufania osób,
które potrzebują tego wsparcia.
Po inspirującym wystąpieniu gości z Hiszpanii dowiedzieliśmy się jak wygląda sytuacja
w Polsce. Pani Monika Zima zwróciła uwagę, że instytucja ubezwłasnowolnienia kłóci
się z prawami człowieka i konwencją ONZ, a mimo to wciąż ma się w Polsce bardzo
dobrze. Rodziny osób z Niepełnosprawnościami często nie wiedzą, że są alternatywy
i dlatego sięgają po ten kategoryczny i ostateczny środek, aby ułatwić sobie życie
oraz (we własnym przekonaniu) ochronić swoich bliskich. Ubezwłasnowolnienie
najczęściej jest stosowane wobec Osób z Niepełnosprawnościami intelektualnymi, z
troski i strachu, aby nie zostały oszukane, wykorzystane, nie narobiły sobie kłopotu.
Niestety ubezwłasnowolnienie wcale ich przed tym nie ochroni, żadna instytucja
finansowa nie sprawdza np. przed udzieleniem pożyczki czy osoba, która ją bierze
jest ubezwłasnowolniona i nie może podejmować takich decyzji. Bezpieczeństwo jakie
się przypisuje ubezwłasnowolnieniu jest bardzo iluzyjne. Osoba, na którą je nałożono
wciąż może podpisywać umowy, zaciągać zobowiązania, nawet jeśli nie jest świadoma
ich konsekwencji. Ubezwłasnowolnienie prowadzi również do wielu nadużyć ze strony
opiekunów. Osoby pozostające pod czyjąś kuratelą zawsze funkcjonują w ramach
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wolności, które im ktoś wyznaczy, zawsze są od kogoś zależne, nie mogą zdecydować
jak rozporządzić swoim majątkiem, jaką drogę leczenia podjąć. To bardzo opresyjna
sytuacja. Jednak naciski ONZ i społeczności międzynarodowej chyba przynoszą skutki,
ponieważ Polski Rząd nieśmiało zapowiada zlikwidowanie ubezwłasnowolnienia na
rzecz wspieranego podejmowania decyzji. Jednak jak podkreśla Monika Zima może
się udać szybko i sprawnie, jeśli będziemy mieć dobrze rozwiniętą sieć NGO, która
będzie dobrze znać ten temat i zajmie się realizowaniem tego wsparcia na szeroką
skalę. Obecnie alternatywą dla ubezwłasnowolnienia jest notarialne upoważnienie
do reprezentowania Osoby z Niepełnosprawnością w określonych sprawach.
Reprezentantem może zostać również kurator, wtedy zakres jego decyzyjności określa
sąd. Możliwe jest również wystąpienie przez członka rodziny lub bliską osobę o zgodę
sądu na reprezentowanie Osoby z Niepełnosprawnością w konkretnej sprawie. Jak
widać alternatyw jest kilka i każda pozostawia Osobę z Niepełnosprawnością
z możliwością decydowania o sobie i nieoddawania na zawsze swojej wolności w ręce
drugiego człowieka.
Katarzyna Sobańśka pokazała dane statyczne, ile wniosków o ubezwłasnowolnienie
trafia rocznie do sądów, a ile z nich jest przez sąd orzekanych. Najczęściej jest
to ubezwłasnowolnienie całkowite, które powoduje „Śmierć cywilną”. Podkreśliła,
że taki zabieg narusza oprócz godności osoby, prawo do ochrony życia prywatnego
i rodzinnego. Jest przeciwieństwem dążenia do samodzielnego życia.
Konwent zakończył się występem artystycznym. Chętni mogli obejrzeć spektakl
Łukasza Staniszewskiego pt. „Cebula” w reżyserii Marka Ślosarskiego. Spektakl
powstał we współpracy Fundacji Oczami Brata oraz Teatru Nowego w Częstochowie.
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SPOTKANIE PEŁNOMOCNIKÓW
DS. STUDENTÓW
Z NIEPEŁNOSPR AWNOŚCIĄ
- KOWARY 2021
Spotkanie osób zajmujących się wsparciem studentów z
niepełnosprawnościami na uczelniach wyższych jest organizowane przez
Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości” od kilku lat. Wydarzenie,
realizowane w ramach projektu „Świadoma Kadra” współfinansowanego ze
środków PFRON, zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem pracowników
uczelni wyższych. Nie inaczej było tym razem. W konferencji wzięło udział ok.
60 osób z uczelni z całej Polski. Od 16 do 18 listopada w hotelu Jelenia Struga
w Kowarach odbywały się prelekcje i warsztaty związane z udzielaniem
wsparcia studentom z niepełnosprawnościami, realizacją projektów w
ramach Uczelni Dostępnej oraz przyszłości po jej zakończeniu, a także
rozwijaniem kompetencji komunikacyjnych i innych umiejętności przydatnych
w pracy pełnomocnika rektora lub pracownika Biura ds. Obsługi Studentów z
Niepełnosprawnościami. Gwoździem programu był panel dyskusyjny na temat
podtrzymania efektów programu Uczelnia Dostępna, w którym wziął udział
Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik oraz takie
autorytety w organizacji wsparcia jak dr Beata Gulati, Justyna Rogowska,
Krzysztof Peda i Krzysztof Aleksandrowicz.
Pierwszego dnia wyjazdu każdy uczestnik mógł wybrać udział w dwóch z trzech
sesji networkingowych. Do wyboru były sesje: szkolenia z zakresu wiedzy o
niepełnosprawności, procedury dostępności lub dostępność architektoniczna. Grupy
warsztatowe w nieformalnej atmosferze zgłębiły wiedzę na temat wybranych
zagadnień, wymieniły się doświadczeniami oraz wątpliwościami. Ostatnia wspólna dla
wszystkich sesja tego dnia miała charakter zapoznawczy i pozwoliła uczestnikom na
nawiązanie relacji, ewentualnej współpracy oraz wymianę doświadczeń.
Kolejny dzień rozpoczął się panelem dyskusyjnym dotyczącym kontynuacji
działań rozpoczętych projektami Uczelnia Dostępna. Rozmowę moderował prezes
Stowarzyszenia „Twoje Nowe Możliwości” Krzysztof Peda, jego rozmówcami
byli: Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik oraz takie
autorytety w organizacji wsparcia jak dr Beata Gulati, dr Justyna Rogowska
Kierownik Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością Uniwersytetu Gdańskiego oraz
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dr Krzysztof Aleksandrowicz Pełnomocnik Rektora ds. Studentów i Doktorantów z
Niepełnosprawnościami Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
Na początek Krzysztof Peda przypomniał w skrócie historię wsparcia studentów
z niepełnosprawnościami w Polsce, które zaczęło być rozwijane od początku lat 90.
Jego dynamiczny rozwój rozpoczęło przyznanie uczelniom dotacji rządowej na ten
cel. Te środki przez pewien czas były naprawdę duże i powodowały wprowadzanie
innowacyjnych rozwiązań, to z czasem wygasało, ponieważ koszty wsparcia Osób z
Niepełnosprawnościami rosły, a kwoty na to przeznaczane pozostawały na tym samym
poziomie. Kolejną rewolucją był konkurs Uczelnia Dostępna i ogromne pieniądze
unijne, które popłynęły do uczelni na realizację projektów. To bardzo ożywiło działania
na uczelniach wyższych w zakresie wsparcia studentów z Niepełnosprawnościami.
To krótkie podsumowanie stało się punktem wyjścia do dyskusji.
Pierwszym pytaniem z jakim zmierzyli się paneliści było:
Jak oceniacie Państwo dotychczasowe, już zakończone, edycje konkursu
„Uczelnia Dostępna”? Czy odpowiadały one potrzebom uczelni i czy założenia
konkursu na przyszłość wymagają zmian kosmetycznych, a może powinny zostać
rewolucyjnie zmienione? Pani dr Beata Gulati uznała, że konkurs był rewolucyjny,
dokonał niesamowitego przyspieszenia w rozwoju wsparcia studentów z
niepełnosprawnościami. W kolejnych edycjach ważne będzie włączenie do projektów
całkowitej dostępności cyfrowej. Narzędzia informatyczne pozwolą włączyć w proces
edukacji, osoby, które nie mogą bywać na uczelni np. przebywają w szpitalach albo
mają schorzenia uniemożliwiające opuszczanie domu. Należy również zwiększyć rolę
projektowania uniwersalnego. Justyna Rogowska również zgodziła się, że ogłoszenie
konkursu to był moment przełomowy. Jednak nie wszystkie uczelnie wykorzystały
go w równym stopniu. Obszary, które do naprawy wyznaczył konkurs sprawił, że
uczelnie mogły łatwiej skonkretyzować swoje potrzeby, musiały wpasować je w jeden
z trzech modeli MINI, MIDI i MAXI co mogło być trudne. W kolejnych perspektywach
trzeba rozszerzyć te modele biorąc pod uwagę to, że uczelnie mają bardzo różne
potrzeby. Dr Krzysztof Aleksandrowicz potwierdził, że dostosowanie projektu do
wymogów konkursu było bardzo trudne. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
aplikował o dofinansowanie w każdej edycji, dopiero w trzeciej udało się je otrzymać.
Mając doświadczenia z dwóch poprzednich edycji uczelnia zdołała dostosować swoje
potrzeby do wytycznych konkursu. Na pewno w lepszej sytuacji są uczelnie, które
otrzymały dofinansowanie w pierwszej edycji, ponieważ ich czas na realizację działań
wynosi znacznie więcej niż dostały go uczelnie w edycji trzeciej. Wszystkie działania
projektowe mają zakończyć się do 2023 roku, w związku z tym uczelnie z trzeciej
edycji na realizację tych samych projektów co uczelnie z pierwszej, mają o połowę
mniej czasu. Jednak kluczowe w realizacji projektu jest wsparcie i zrozumienie władz
uczelni dla działań projektowych. Minister Paweł Wdówik jeszcze będąc pracownikiem
Uniwersytetu Warszawskiego brał udział w tworzeniu projektu dla uczelni, teraz może
ocenić realizację konkursu z drugiej strony barykady. Potwierdził, że jako pełnomocnik
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Zdjęcie 1. Prezesi Sowarzyszenia Twoje Nowe Możliwości otwierają spotkanie

miał pewne obawy czy konkurs nie stawia za wysoko poprzeczki, jednak był pewien,
że jest to właściwy kierunek. Po czasie widać, że pojawił się problem w zakresie
zachowania proporcji pomiędzy przeznaczaniem środków finansowych na inwestycje
a realne wsparcie. Wiele uczelni postrzega w projekcie możliwość zdobycia pieniędzy
na inwestycje, tracąc z oczu to co jest ich prawdziwym celem. Podobne zdanie ma
Krzysztof Peda, kierunek jest dobry, ale jest też przestrzeń na korekty. W kolejnej
perspektywie środków europejskich prawdopodobnie pojawi się kontynuacja działań
kierowanych do studentów z niepełnosprawnościami. Warto, wobec tego zastanowić się
nad formułą przygotowywania konkursów. Przy przygotowywaniu konkursu Uczelnia
Dostępna NCBiR wyłoniło samodzielnie ekspertów, którzy opisali modele w jakie
ma się wpisać aplikująca uczelnia. To było dobre ze względu na oszczędność czasu,
jednak wadą był brak konsultacji pracy ekspertów ze środowiskiem. Czy w przyszłości
należałoby pozostać przy opracowaniu konkursu przez wąskie grono osób, czy
należałoby postawić na szeroko zakrojone konsultacje w środowisku akademickim oraz
wśród organizacji pozarządowych? Dr Justyna Rogowska zwróciła uwagę, że w Uczelni
Dostępnej modele były bardzo mało skonkretyzowane, przez to uczelnie stanęły przed
wieloma niejasnościami, o co mogą wnioskować w danym obszarze. W związku z
tym dostrzega potrzebę szerszych konsultacji w przyszłości. To pracownicy najlepiej
wiedzą jakie potrzeby ma uczelnia i studenci oraz co chcieliby realizować w przyszłości.
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Eksperci tworzący konkursy powinni brać pod uwagę ich głos, możliwości i potrzeby.
Uczelnia Dostępna dała impuls szkołom wyższym do spojrzenia na udzielane wsparcie
bardziej całościowo i perspektywicznie, trochę zmusiła do zastanowienia się jak to
wsparcie powinno wyglądać w przyszłości i jak uczynić je bardziej kompleksowym.
Beata Gulati uczestniczyła w konsultacjach pomiędzy ekspertami i NCBiR. Trwały
one około roku, wiele sugestii zostało uwzględnionych i zmieniono pierwotne
założenia. Pani Gulati jest zdania, że zbyt długie i szczegółowe konsultacje też nie są
najlepszym wyjściem, ponieważ może pojawić się zbyt dużo uwag i oczekiwać a nie
wszystkie można wdrożyć. Trzeba w takim procesie znaleźć równowagę pomiędzy
przedstawicielami uczelni a ekspertami. Równowaga musi zachodzić również pomiędzy
obszarami objętymi działaniami projektowymi, inwestycje nie mogą dominować
ponad innymi potrzebami. Dr Krzysztof Aleksandrowicz zgodził się, że konsultacje
nie powinny być ponad miarę długie, ponieważ zbyt długa dyskusja i zbyt wiele uwag
mogą spowodować zaciemnienie celu, do którego się zdąża, jednak krótsze konsultacje
nie oznaczają, że mają się one odbywać w wąskim, wybranym gronie. Minister
Wdówik jest sceptyczny co do szerokich konsultacji w środowisku akademickim. Bez
wskazania konkretnych ekspertów, którzy mogą się wypowiadać w zakresie wsparcia
Osób z Niepełnosprawnościami, do głosu mogą dojść osoby nie mające w tym
zakresie żadnego doświadczenia lub nastawione negatywnie do idei otwierania uczelni
wyższych. W ten sposób łatwo skierować wsparcie w złym kierunku, takim który
będzie postrzegał studentów z różnymi potrzebami stereotypowo, poprzez pryzmat
medyczny, a obecnie chcemy od tego odejść jak najdalej. Konsultacje jak najbardziej
powinny mieć miejsce, ale w gronie prawdziwych ekspertów, a do nich należą np.
Komisja ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy KRASP tudzież uczelnie, które
zrealizowały lub są w trakcie realizacji ścieżki MAXI w Uczelni Dostępnej. Rozmawiano
również o finansach. W stosunku do lat poprzednich wydatki na wsparcie rosną, a
będą jeszcze wyższe, ponieważ, działania projektowe w ramach Uczelni Dostępnej
znacznie podniosły ich jakość oraz zwiększyły ich skalę. Utrzymanie tego efektu po
zakończeniu projektu będzie bardzo kosztowne, dotacja Ministerstwa Edukacji i Nauki
jest od wielu lat na tym samym poziomie. Czy wobec tego uczelnie powinny sięgnąć
do własnych budżetów, aby realizować wsparcie, czy też zmniejszyć skalę działań
albo część z nich wygasić? Według Ministra Wdówika konkursy to element testowania
i budowania świadomości. Te konkursy pokazują rządowi jakie są zapotrzebowania,
jak trzeba konstruować budżet. Na rok 2023 rząd będzie musiał skonstruować nowy
mechanizm finansowania i algorytm uwzględniający środki idące za studentem,
które muszą odpowiadać wypracowanemu już standardowi. Projekty mają nauczyć
wszystkich jak i na co wydawać pieniądze oraz pomóc stworzyć system, w którym
będą działać mechanizmy budżetowe potrzebne do zagwarantowania pełnego udziału
Osoby z Niepełnosprawnością w życiu uczelni i jej ofercie dydaktycznej, a także pracy
naukowej. Justyna Rogowska przyznała, że już na etapie pisania projektu Uniwersytet
Gdański brał pod uwagę realizację założonych działań własnymi środkami finansowymi
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Zdjęcie 2. Mgr Justyna Markitoń opowiadała
o realizacji szkoleń w projekcie MAXImUS
Dostępnośći

Zdjęcie 3. Praca warszatowa była świetną
okazją do zawarcia znajomości i wymiany
doświadczeń

przynajmniej rok po zakończeniu projektu. Władze rektorskie zagwarantowały okrycie
koniecznych wydatków. Nie ma wątpliwości, że część uczelni również poradzi sobie
z utrzymaniem podjętych działań, przynajmniej przez jakiś czas. Zagrożeniem
może być tutaj brak środków na realizację bieżącego wsparcia (np. asystentów
dydaktycznych, indywidualne lektoraty itp.), wobec wydatkowania funduszy na
kontynuację działań projektowych. Jednak jest to bardzo indywidualna sprawa każdej
uczelni. Dr Beata Gulati wskazała również na aspekt utrzymania etatów Osób
z Niepełnosprawnościami zatrudnionych na uczelniach na potrzeby realizacji projektów,
jest to niezwykle ważne, ale wszystko zależy od świadomości władz uczelni.
Panel dał możliwość rozważenia ważnych kwestii dotyczących wszystkich uczelni
z różnych punktów widzenia. Tuż po nim oddano głos publiczności, każdy mógł
przedstawić swój punkt widzenia bądź dopytać panelistów o szczegóły odpowiedzi,
które padły na zadane pytania.
Kolejnym punktem dnia był warsztat poprowadzony przez dr Annę Rdest i Agatę Szal
z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego na temat organizacji szkoleń. Po południu
uczestnicy znowu mogli wybrać udział w jednej z trzech sesji tematycznych: Skuteczne
wdrażanie procedur dostępnościowych, Organizacja szkoleń dla kadry akademickiej lub
Monitoring dostępności architektonicznej.
Ostatniego dnia odbyły się trzy prelekcje. Pierwszą poprowadziła dr hab. Inż.
Katarzyna Jach z Politechniki Wrocławskiej. Wprowadziła uczestników w temat założeń
etycznych do procedur, ponieważ przy wprowadzaniu jakichkolwiek zasad dostępności
trzeba mieć na uwadze powód, dla którego te działania są podejmowane. Dostępności
nie buduje się dla uczynienia zadość przepisom prawa, ustawie czy konwencji o
prawach człowieka, powodem wdrażania dostępności jest stworzenie Osobom z
Niepełnosprawnościami warunków, aby mogli się realizować tak jak mają na to ochotę.
Każda osoba powinna móc czuć się godnie, rozwijać swą autonomię, niezależność,
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mieć równe prawa i takie same możliwości jak wszyscy inni obywatele. Te wszystkie
zagadnienia zostały omówione i poparte aktami prawnymi gwarantującymi Osobom
z Niepełnosprawnościami możliwość realizacji swoich potrzeb.
W ramach projektów „Uczelnia Dostępna” jednym z najważniejszych zadań jest
podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry. Jednak co zrobić, kiedy pracownicy
nie chcą brać udziału w szkoleniach? O tym jak skutecznie ich do tego zachęcić
opowiedziała w kolejnej prelekcji mgr Justyna Markitoń z Uniwersytetu Szczecińskiego.
Omówiła jakie szkolenia zaplanowano i przeprowadzono w ramach koordynowanego
przez nią projektu MAXImUS Dostępności.
Ostatnie wystąpienie tego dnia wygłosiła Beata Gulati. Prezentacja o Skoordynowanym
podnoszeniu kompetencji nauczycieli języków obcych w kontekście pracy z Osobami
z Niepełnosprawnością dostarczyła wszystkim ogromnej wiedzy na temat nauczania
języków obcych osób z różnymi potrzebami. Jest to bardzo wymagająca dziedzina,
jednak sam proces jest jak najbardziej możliwy, a także potrzebny. Nauka języków
stymuluje mózg a także znacznie poszerza horyzonty i daje dodatkowe cenne
narzędzia. Lektor pracujący z Osobami z Niepełnosprawnościami musi mieć do tego
odpowiednie predyspozycje (cierpliwość, otwartość, wyrozumiałość) oraz kompetencje.
Prelekcja przybliżyła też techniczne kwestie związane z organizacją kursów
językowych: finansowanie, narzędzia i środki dydaktyczne z jakich warto korzystać w
trakcie kursu (tablica interaktywna, oprogramowania komputerowe, chat edytowalny,
napisy, prezentacje), jakie osoby czy organizacje mogą wesprzeć organizację kursu
(Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, doradca edukacyjny, tłumacz języka migowego,
pełnomocnik rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością). Jednym słowem uczelnie
powinny inwestować w kompetencje lektorów i realizować naukę języków obcych
wśród Osób z Niepełnosprawnościami. Obecnie mamy do tego zarówno środki
finansowe jak i wszelkie inne narzędzia.
Dlaczego spotkania Pełnomocników Rektorów ds. Osób z Niepełnosprawnością są
takie ważne? Jeśli chcemy, aby w Polsce został zbudowany i funkcjonował sprawny i
efektywny system wsparcia, musi on być tworzony wspólnymi siłami przez instytucje,
które mają kluczowe znaczenie dla kształtowania życia społecznego, a takimi
niewątpliwie są uczelnie wyższe. To one wprowadzają innowacje i nowe standardy,
kształcą obywateli ucząc ich nie tylko zawodów, ale również etyki, komunikacji,
wartości. Wspólne działania pomiędzy uczelniami oraz pomiędzy uczelniami a
organizacjami pozarządowymi pozwalają na: wymianę doświadczeń, wykorzystanie w
wielu miejscach wiedzy specjalistów pracujących na jednej uczelni, szybkie wdrożenie
gotowych i sprawdzonych rozwiązań oraz niższe koszty realizacji wsparcia (uczelnia nie
musi utrzymywać dużego BONu – organizacja obsługująca studentów z wielu uczelni
zrobi to mniejszym kosztem). Współpraca na każdej płaszczyźnie daje ogromne
korzyści i możliwości, dlatego ważne jest, aby pielęgnować kontakty w środowisku
i wspólnie wypracowywać nowe rozwiązania.
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KONFERENCJA
„PEŁNO(S)PR AWNY STUDENT”
– PODSUMOWANIE
Z powodu nieustępującej epidemii już drugi raz z rzędu konferencja odbyła
się wyłącznie w formie online. Wydarzenie od 15 lat organizowane przez
Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego zawsze gromadzi ogromną
liczbę osób związanych z działaniami na rzecz edukacji Osób
z Niepełnosprawnościami oraz szeroko pojętej dostępności. Tego roku,
2 grudnia, w gronie ponad 160 osób rozmawialiśmy o nowym akcie prawnym,
który będzie miał za zadanie wyrównać szanse Osób z Niepełnosprawnością,
drugim tematem było podnoszenie kompetencji kadr akademickich
w zakresie współpracy ze studentami z różnymi potrzebami, goście z
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju podsumowali trzy edycje konkursu
Uczelnia Dostępna. Na koniec dr Anna Rdest z Fundacji Instytut Rozwoju
Regionalnego omówiła wciąż realizowany międzynarodowy projekt ATU.
Konferencję otworzyła prezes FiRR Justyna Kucińska oraz Anna Maria Waszkielewicz.
Zaraz potem oddały głos Pełnomocnikowi Rządu ds. Niepełnosprawnych Pawłowi
Wdówikowi, który opowiedział o powstającym właśnie projekcie Ustawy o
wyrównywaniu szans. Ustawa ma być faktycznym wdrożeniem ratyfikowanej przez
Polskę w 2012 roku Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami.
Ma również zmienić filozofię podejścia do Osób z Niepełnosprawnościami, z
podejścia zmedykalizowanego, przedmiotowego na podmiotowy, uprawomocniający
niepełnosprawność w społeczeństwie. Nadszedł czas, aby przestać traktować
niepełnosprawności jako coś co trzeba wyeliminować, należy stworzyć dla nich
przestrzeń w życiu publicznym, a przede wszystkim wyegzekwować prawo do
niezależnego życia, edukacji i korzystania z tego, do czego jako obywatele mają prawo
Osoby z Niepełnosprawnościami. Koncepcja Ustawy zakłada:
- ujednolicenie systemu orzecznictwa;
- zmianę przestarzałej terminologii, która w wielu przypadkach stawia Osoby
z Niepełnosprawnością w pozycji zależnej, podległej, podkreślającej dysfunkcje;
- uzupełnienie Kodeksu Pracy o zapisy dotyczące pracowników z
Niepełnosprawnościami;
- zmiany w systemie wsparcia;
- większą aktywizację zawodową.
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O szczegółach pracy nad Ustawą opowiedziała prezes Fundacji Instytut Rozwoju
Regionalnego Justyna Kucińska. Fundacja jest partnerem społecznym Ministerstwa
Rodziny i Polityki Społecznej. Od września do grudnia odbywała się szczegółowa
analiza obecnej sytuacji Osób z Niepełnosprawnościami w Polsce, kolejnym etapem
prac będzie przygotowanie projektu, którego zakończenie planowane jest na lipiec
przyszłego roku, potem odbędą się szeroko zakrojone konsultacje społeczne, które
potrwają do października. Po tym etapie nastąpi analiza uwag z konsultacji oraz
ewentualna modyfikacja projektu i wreszcie rozpoczęcie procesu legislacyjnego. Przy
okazji prezes Kucińska zachęcała wszystkich obecnych do zaangażowania w tworzenie
Ustawy, podsyłanie swoich uwag i wzięcie udziału w konsultacjach społecznych.
Kolejną prelekcję wygłosili Ariel Fecyk i Joanna Kamola-Brzózan ze Stowarzyszenie
„Twoje Nowe Możliwości”. Mówili o szkoleniach, które są jedynym sposobem, aby
oswoić ludzi z niepełnosprawnościami. Tylko wiedza na temat potrzeb Osób z
Niepełnosprawnością, sposobów komunikacji z nimi i przeszkód na jakie natrafiają
może zlikwidować bariery w życiu społecznym. W ramach projektów z zakresu uczelni
dostępnej Stowarzyszenie prowadzi wiele szkoleń z zakresu podnoszenia kompetencji
kadr akademickich, ucząc pracowników uczelni na wszystkich szczeblach współpracy
z Osobami z Niepełnosprawnością. Podczas prezentacji pokazali jakie doświadczenia
zebrano podczas tych szkoleń oraz dlaczego przekazywanie wiedzy jest najważniejsze
w procesie budowania dostępności. Dostępność opiera się na czterech filarach:
świadomości, procedurach, infrastrukturze oraz wsparciu. Dzięki świadomości i
procedurom budowana jest dostępność infrastruktury oraz sieć usług wspierających.
Dzięki świadomości potrzeb Osób z Niepełnosprawnością pracownicy uczelni nie
obawiają się kontaktu z nimi, są w stanie szybko udzielić potrzebnej pomocy, dzięki
czemu atmosfera jest przyjazna, wszystkie osoby na uczelni czują się tam lepiej.
Badania ankietowe przeprowadzane na grupach pracowników uczelni biorących udział
w szkoleniach pokazują, że większość z nich widzi zapotrzebowanie na wiedzę z
tego obszaru, mając ją czują się w swojej pracy pewniej i bardziej komfortowo. 76%
osób orzekło, że takie szkolenia powinny być cykliczne, ponieważ narzędzia wsparcia
Osób z Niepełnosprawnościami ciągle się zmieniają, zmieniają się również potrzeby,
dlatego aktualizacja wiedzy jest bardzo istotna. 80% kadry akademickiej biorącej
udział w szkoleniach stwierdziło, że takie szkolenia powinny być obowiązkowe podczas
wdrażania nowych pracowników w obowiązki na uczelni. Ariel Fecyk i Joanna KamolaBrzózan wskazali również na dobre praktyki przy organizacji takich szkoleń, np. jak
zaangażować pracowników uczelni, aby chcieli brać w nich udział, jakie formy i metody
warto wziąć pod uwagę.
Podczas trzeciej prelekcji panie Anna Marciniak, Karolina Pogorzelska oraz Elżbieta
Kuźba z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju omówiły wyniki realizacji trzech
edycji konkursu Uczelnia Dostępna. W pierwszej edycji wzięło udział 85 uczelni, w
drugiej 66 a w trzeciej 50. Wartość wszystkich projektów wyniosła odpowiednio 321
mln, 249 mln oraz 114 mln. Wyniki są imponujące. Program dał uczelniom wyższym
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środki finansowe i możliwości do uczynienia ogromnego kroku w stronę dostępności.
Realizowane projekty objęły wsparciem ogromną liczbę osób z różnymi potrzebami
zarówno studentów jak i kadrę akademicką. Ogromną wartością projektów jest
podnoszenie kwalifikacji kadr w zakresie współpracy z Osobami z Niepełnosprawnością.
Jest to działanie, które zostanie trwale zapisane w kompetencjach pracowników
wszystkich szczebli. Oprócz wielu pozytywnych aspektów pojawiły się też problemy
z realizacją projektów. Wśród nich najczęściej wymieniano:
- nieprzewidywalny wzrost cen pomiędzy okresem planowania budżetu a realizacją
zakupów
- opóźnienia działań z powodu przedłużających się procedur przetargowych itp.
- problemy z rekrutacją uczestników
- brak współpracy z organizacjami pozarządowymi/środowiskiem Osób z
Niepełnosprawnością lub problemy w jej realizacji
- mało urozmaicone tematycznie szkolenia
- problemy z realizacją wszystkich zaplanowanych działań w określonym czasie
- problemy z proponowaniem działań alternatywnych w przypadku niemożności
zrealizowania zaplanowanych
W kolejnym punkcie przywołano dobre praktyki podczas realizacji projektów. Należą
do nich:
- stały monitoring działań i wyłapywanie problemów które mogą się pojawić.
Opracowanie wcześniej działań zaradczych na ich wypadek
- zgłaszanie zmian w projekcie na formularzach zmian
Punkty krytyczne w zgłaszanych zmianach pojawiają się w takich obszarach jak:
- założenia merytoryczne
- zgodność z regulaminem konkursu i pozostałymi dokumentami
- wskaźniki
- kategorie podlegające limitom
- budżet
Ostatnim wystąpieniem na konferencji była prezentacja dr Anny Rdest z Fundacji
Instytut Rozwoju Regionalnego, a dotyczyła realizowanego przez Fundację projektu
ATU – Access to Universities for People with Disabilities (Dostęp do Uniwersytetów
dla Osób z Niepełnosprawnościami). To projekt międzynarodowy realizowany
w Polsce, Bułgarii, Republice Czeskiej i Włoszech. Jego celem jest stworzenie wzoru
działań wspierających, które w sposób całościowy obejmą potrzeby studentów
z niepełnosprawnościami i będą mogły być stosowane na każdej uczelni wyższej
w Europie. Projekt realizowany jest już od dwóch lat, a jego zakończenie nastąpi
31.08.2022. Na zakończenie konferencji wszyscy wyrazili nadzieję, że za rok dojdzie
do skutku powrót do tradycyjnego spotkania w Krakowie, gdzie dyskusje będą mogły
się toczyć „na żywo”.
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PFRON – TRZY DEKADY
WSPARCIA I INICJOWANIA
ZMIAN SPOŁECZNYCH
22 września w Warszawskim Centrum Olimpijskim odbyła się gala
z okazji 30-lecia istnienia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
z Niepełnosprawnościami. Ta instytucja powołana w 1991 roku od
początku wspiera rehabilitację oraz aktywność zawodową Osób
z Niepełnosprawnościami. Współpracuje z organami państwowymi,
pracodawcami, organizacjami pozarządowymi i szkołami. Ze swojego budżetu
finansuje mnóstwo działań likwidujących bariery, na które natrafiają Osoby
z Niepełnosprawnościami w sferze zawodowej, edukacji, życiu publicznym
i kulturalnym. Dzięki tym działaniom i środkom finansowym polskie realia
stają się coraz bardziej dostępne i otwarte. Również Stowarzyszenie „Twoje
Nowe Możliwości” może realizować takie projekty wspierające młodych ludzi
jak: „Studiuję Niezależnie” projekt asystencki skierowany do studentów
uczelni wyższych, „Twoja Nowa Praca – projekt Absolwent”, który pomaga
podnosić kwalifikacje i znaleźć zatrudnienie osobom, które ukończyły studia,
„Centrum Wsparcia i Adaptacji Materiałów Dydaktycznych”, które aktywizuje
kulturalnie, pomaga rozwijać kompetencje społeczne i umożliwia dostęp do
literatury czy Internetu adaptując słowo pisane na Brajla lub do dostępnych
wersji cyfrowych, pracuje też nad dostępnością stron internetowych.
To tylko niewielki wycinek możliwości jakie stwarza PFRON, są również
dofinansowania do sprzętu wspierającego, rehabilitacji, stanowisk pracy i
wiele innych.
Gale poprowadziły panie Małgorzata Radziszewska ekspert w PFRON oraz Małgorzata
Nowak-Lis rzecznik prasowy PFRON. Uroczystego otwarcia dokonał prezes Krzysztof
Michałkiewicz wraz z pozostałymi członkami zarządu. Przywitali wszystkich gości,
wśród których byli: Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg,
Minister Grażyna Ignaczak-Bandych Szef Kancelarii Prezydenta RP oraz Pełnomocnik
Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik. Tuż po uroczystym otwarciu
Dyrektor Biura Odznaczeń i Nominacji Roman Kromer wręczył odznaczenia nadane
przez prezydenta RP Andrzeja Dudę za wieloletnią służbę i działalność na rzecz Osób
z Niepełnosprawnościami. Otrzymali je: prezes PFRON Krzysztof Michałkiewicz,
dyrektor generalny Sebastian Szymonik oraz pani Beata Góral, wieloletnia pracownica
Funduszu.
30

BIULETYN RADY EKSPERTÓW

Mogę więcej, bo chcę!

Zdjęcie 1. Minister Rodziny i Polityki SPołecznej
Marlena Maląg

Zdjęcie 2. Pełnomocnik Rządu ds. Osób
Niepełnosprawnych Paweł Wdówik

Minister Grażyna Ignaczak-Bandych odczytała list od Prezydenta Andrzeja Dudy,
w którym podkreślono jak dużą wagę dla całego społeczeństwa miało powstanie
Funduszu. Był to wyraz jego solidarności i jedności, równoprawności wszystkich
obywateli. Prezydent pogratulował również pracownikom instytucji za dekady owocnej
pracy i wzorowego wypełniania zadań jakie przed nimi postawiono.
List od premiera Mateusza Morawieckiego odczytała Minister Marlena Maląg. Premier
podkreślił, że ta instytucja jest nowoczesnym instrumentem polityki społecznej, który
sprawdza się już od 30 lat, zapobiegając wykluczeniu Osób z Niepełnosprawnościami.
Jest również organem wyjątkowym ze względu na tworzących go ludzi, którzy
dogłębnie znają potrzeby Osób z Niepełnosprawnościami. Premier zapowiedział
również kolejne ważne działania na ich rzecz, które będą możliwe dzięki uchwaleniu
przekazania na ten cel miliarda złotych z budżetu państwa.
Następnie głos zabrał Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik.
Zaczął od wspomnienia o realnej, bezpośredniej pomocy jaką oferuje fundusz poprzez
dofinansowania do sprzętów wspierających, której zresztą sam doświadczył. Dzięki
PFRON mógł otrzymać psa przewodnika, który jest jego nieodłącznym i nieocenionym
towarzyszem. Kontynuując mówił o tym że obecnie jesteśmy w historycznym
momencie obserwując jak ważne zmiany dzieją się w życiu Osób z
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Zdjęcie 3. Zarząd PFRON podczas gali 30-lecia instytucji

Niepełnosprawnościami, które nareszcie zdobywają należne miejsce w społeczeństwie
i mogą prowadzić godne, samodzielne życie. Zwrócił uwagę jak bardzo na lepsze
zmieniła się ich sytuacja po uchwaleniu Ustawy powołującej do życia PFRON.
Kolejnym skokiem jakościowym było rozpoczęcie realizacji programu Dostępność+,
który ugruntował podmiotowość Osób z Niepełnosprawnościami, dał mi narzędzia
do dochodzenia swoich praw. W 1991 roku Polska powołując PFRON dała Osobom z
Niepełnosprawnościami godne miejsce w pracy i społeczeństwie, teraz Rząd pracuje
nad kolejną ustawą, wyrównującą szanse we wszystkich dziedzinach życia.
Prezes PFRON Krzysztof Michałkiewicz przypomniał pokrótce historię instytucji.
Mówił o tym jaką rolę pełni już od 30 lat i jak ogromną pracę wykonano, aby Osoby
z Niepełnosprawnościami mogły korzystać z pełni praw obywatelskich i być obecne
w przestrzeni publicznej. Wspominał jak na przestrzeni dekad zmieniało się wsparcie
państwa dla Osób z Niepełnosprawnościami jego zakres, wysokość finansowania,
kolejne projekty oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi.
Po kilka słów wygłosili również przedstawiciele Ministerstw i innych państwowych
instytucji, które ściśle współpracują z PFRON. Byli to Małgorzata Jarosińska-Jedynak
z Ministerstwa Finansów, Małgorzata Radziszewska z ZUS, która odczytała list prezes
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Gertrudy Uścińskiej. Jakub Chojnicki, który odczytał list Głównego Inspektora Pracy
Katarzyny Łażewskiej-Hrycko. Teresa Jaskulska prezes Fundacji na rzecz osób
niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy „Otwórzmy Swoje Serca” mówiła o tym
jak pieniądze z PFRON wspierają organizacje pozarządowe, przeczytała również list od
beneficjentów fundacji. Polski Komitet Paraolimpijski za pośrednictwem swoich dwóch
przedstawicieli również podziękował za współpracę. Głosem organizacji NGO była także
pani Rybicka z fundacji Autyzm Polska. Wszyscy mówili o ważnej roli Funduszu,
a oprócz gratulacji składali na ręce prezesa Michałkiewicza pamiątkowe podarunki.
Po części oficjalnej przyszedł czas na chwilę rozrywki. Publiczność porwał występ
Teatru EXIT z Krakowa, który działa od 2016 roku. Teatr tworzą utalentowane
Osoby z Niepełnosprawnościami oraz uznani artyści. Mają w swym dorobku wiele
fantastycznych spektakli, których fragmenty przedstawili podczas swojego występu.
Zaktywizowali również publiczność włączając ją we wspólną adaptację wiersza na
piosenkę. Tuż po fenomenalnej zabawie z teatrem EXIT, na scenie pojawiła się Ania
Rusowicz, której koncert zakończył galę.

Zdjęcie 4. Teatr EXIT z Krakowa
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DŻAMP 2021 – KOWBOJE,
SŁOWIANIE I MNÓSTWO
DOBREJ ZABAWY
Po rocznej przerwie spowodowanej epidemią COVID-19 Stowarzyszenie
„Twoje Nowe Możliwości” wróciło ze studenckim obozem Dżamp. Wyjazd
odbył się w odrobinę zmienionej formule ze względu na wciąż panującą
epidemię, jednak dla wszystkich najważniejsze było, że udało się go
zorganizować. W 14. edycji obozu wzięło udział ok. 40 studentów, z uczelni
z całego kraju: Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego,
Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wyższej
Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa
i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Wyjazd odbył się w dniach 29.08-4.09.2021, a motywem przewodnim, który
przyświecał wszystkim zabawom i konkurencjom byli Kowboje i Słowianie. Te dwa
zupełnie różne światy po zderzeniu ze sobą okazały się wspaniałym źródłem inspiracji i
zabawy.

Zdjęcie 1. Wszyscy razem

34

BIULETYN RADY EKSPERTÓW

Mogę więcej, bo chcę!
Obóz Dżamp od 14 lat jest miejscem, gdzie studenci, zarówno ci dopiero zaczynający
edukację na uczelniach wyższych, jak i ci już zadomowieni na nich, mogą nawiązać
przyjaźnie, zdobyć nowe umiejętności i dobrze się bawić. Dżamp od zawsze miał
na celu oswojenie studentów z funkcjonowaniem na uczelni i w życiu studenckim.
Rozmaite szkolenia pozwalają zdobyć przydatne podczas studiów umiejętności
jak: praca w grupie czy radzenie sobie ze stresem, natomiast doradcy zawodowi
pomagają przemyśleć kierunek przyszłej kariery i radzą, jak przygotować dokumenty
rekrutacyjne. Ogromną wartością obozu jest integracja i przyjaźnie pomiędzy
uczestnikami, które często trwają jeszcze wiele lat. W tym roku Dżamp miał
dodatkową, bardzo ważną funkcję. Organizatorzy położyli nacisk na dobrostan
psychiczny uczestników, który przez lockdown, zdalną naukę, izolację i brak kontaktów
z rówieśnikami został mocno nadszarpnięty. Szkolenia pomagały uczestnikom poznać
i oswoić swoje emocje, radzić sobie ze stresem, udoskonalić techniki komunikacyjne,
wszystkie tematy dobrano tak, aby wspierać dobrostan psychiczny. Nie zabrakło
również ćwiczeń fizycznych, prowadzonych przez trenera Piotra Gajdę, który już drugi
raz porwał uczestników swoją żywiołowością oraz różnorodnymi zajęciami (elementy
tańca, aqua aerobik, frisbee i wiele innych).
Tradycyjnie, na początku obozu uczestników podzielono na grupy. W tym roku ze
względu na mniejszą liczbę uczestników było ich trzy. Każdej z nich przydzielono
mentora z kadry Stowarzyszenia „Twoje Nowe Możliwości”, który wspierał integrację
uczestników i współpracę między nimi. Grupy przez cały obóz rywalizowały ze
sobą w różnych konkurencjach o główną nagrodę. Podczas wieczoru otwarcia, po
spotkaniu informacyjnym, na którym przedstawiono zasady wyjazdu oraz kadrę,
czekało pierwsze z zadań – zaprojektowanie herbu grupy. Rysunek miał zająć trzy
kartki A4 i składać się z bogatej symboliki odzwierciedlającej wartości zespołu. Grupy
wymieniły się swoimi dziełami i miały za zadanie schować trzy elementy herbu swoich
przeciwników w różnych miejscach hotelu, właściciele musieli znaleźć go w całości
do końca wyjazdu. Za każdy znaleziony element przyznawane były punkty. Pierwszy
wieczór zakończyła impreza z djem.
Drugi dzień obfitował w wyjątkowo ciekawe szkolenia. Psycholog Aneta Zarzeczna
zaprosiła uczestników do udziału w szkoleniu „Uważność w odpowiedzi na błądzący
umysł”, z kolei Alina Kowalczyk-Peda przedstawiła temat „Kim jestem? Wyrusz w drogę
do poznania siebie”. Destina Kuliś poprowadziła szkolenie z asertywności i samoobrony
dla kobiet. Osoby, które nie skusiły się na żadne ze szkoleń również się nie nudziły.
Alternatywą była gra w planszówki i poznawanie wirtualnej rzeczywistości za pomocą
okularów VR. Wieczorem czekała kolejna konkurencja. Wszyscy wysłuchali mitu o
kikimorze, następnie na jego podobieństwo każda grupa miała napisać legendę o
innym stworze, na start dostając wytyczne co do jego mocy, słabości i dla kogo jest
groźny. Nagrodą była różna ilość żetonów. Wieczór tradycyjnie zakończyła impreza.
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Kolejny dzień rozpoczęło szkolenie Anety Zarzecznej: „Jak być smart i zrealizować
cel”. W programie dnia były również zajęcia sportowe: frisbee i elementy tańca, oraz
wycieczki. Do wyboru był wyjazd na kręgle lub do muzeum w browarze w Żywcu.
Wieczorem czekało kolejne spotkanie z mentorami oraz zadanie. Tym razem każda
grupa musiała wymyślić i zaprezentować kowbojsko-słowiański taniec. Grupy mogły
wybrać podkład muzyczny. Po rozegranej konkurencji wszyscy mogli wykorzystać
stworzone choreografie na imprezie kończącej dzień.
Czwarty dzień był idealny dla lubiących aktywność i spacery po górach. W programie
było wejście na pobliski szczyt Skrzyczne. Dzień dopełniły szkolenie poprowadzone
przez Mateusza Kura „Ogarnij emocje i poczuj, że masz kontrolę nad stresem” oraz
zajęcia sportowe. Wieczorem na zawodników czekał quiz o tematyce słowiańskokowbojskiej a po rywalizacji pełnej emocji karaoke na rozluźnienie.

Zdjęcie 2. Na szczycie

Kolejny dzień rozpoczął się szkoleniem pedagożki i terapeutki Eweliny ŚliwińskaKur pt. „Komunikacja, która buduje relacje”. Potem uczestników czekała wycieczka
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do ekologicznego gospodarstwa rolnego Bawole Serce. Właściciele opowiadali, jak
funkcjonuje gospodarstwo zero waste, które jest samowystarczalne i nie generuje
żadnych odpadów, wszystko jest wykorzystywane ponownie. Uczestnicy wycieczki
dostali również zadania do wykonania. Musieli rozpoznać jakiej rośliny nasiona
widzą, a także wyłuskać nasiona z dojrzałych już owoców. Alternatywą dla wizyty w
gospodarstwie był wyjazd na kręgle. Wieczorna konkurencja zespołów była bardziej
rozbudowana niż w poprzednich dniach. Uczestnicy mieli do wykonania aż pięć różnych
zadań: koszykówka – konkurencja wymagała trafienia piłeczką pingpongową do mini
kosza (nie oceniano tu trafności rzutu a pracę zespołową i wsparcie jakiego udzielała
sobie drużyna). Uczestnicy musieli również uwolnić się z plecionych kajdan, zsumować
ukryte w tekście liczby oraz odgadnąć kalambury.
Szósty dzień pobytu rozpoczęło szkolenie Matusza Kura „Nie daj się wpędzić w pułapki
myślenia”.
W programie znalazły się też ćwiczenia sportowe, natomiast wieczorem czekała na
wszystkich olimpiada, czyli ostateczne rozstrzygnięcie, która grupa zwyciężyła w
rywalizacji. Konkurencji było wiele i niewiele z nich przypominało klasyczną olimpijską
dyscyplinę. Grupom przyszło się zmierzyć w następujących dziedzinach: strzelanie
z łuku, rzut oszczepem, bieg po kapustę, poród Misia, „czy mogę cię uderzyć moją
torbą?”, Blind Football – strzelanie do bramki. Za zwycięstwo w każdej z dyscyplin
drużyna otrzymywała 3 punkty, za drugie miejsce – 2 pkt, za trzecie – 1 pkt. O
zwycięstwie w igrzyskach decydowała suma punktów we wszystkich konkurencjach.
Choć konkurencje były trudne to wszyscy bawili się bardzo dobrze. Podczas strzelania
z łuku każda drużyna wystawiała jednego reprezentanta, który przygotowywał się do
rozgrywki już przez kilka dni wcześniej ćwicząc strzelanie podczas zajęć sportowych.
Liczyło się samo trafienie w tarczę. W rzucie oszczepem każdą drużynę reprezentowała
damsko-męska para, tradycyjnie o zwycięstwie decydowała odległość na jaką
wyrzucono oszczep oraz wbicie grotu w ziemię. Bieg po kapustę polegał na wbiciu
miecza w ziemię i wykonaniu kilkunastu obrotów wokół niego z czołem przyciśniętym
do jego rękojeści. Po wykonaniu obrotów trzeba było dobyć miecza i rozrąbać główkę
kapusty. Celność uderzenia i czas miały decydujące znaczenie dla punktacji. „Poród
misia” był konkurencją idealną dla zwinnych i silnych osób. Polegała na konieczności
uwolnienia się z objęć dwóch innych osób. Punkty przyznawano za jak najszybsze
wyswobodzenie. Najwięcej śmiechu było jednak przy „Czy mogę cię uderzyć moją
torbą?” konkurencja ma skandynawskie korzenie i polegała na okładaniu się miękką
torbą na ślepo. Naprzeciwko siebie staje dwóch zawodników przeciwnych drużyn,
każdy otrzymuje szmacianą torbę wypchaną wełną, po zawiązaniu im oczu sędzia
okręca każdego kilka razy w kółko, aby stracili orientację, następnie zawodnicy
przyklękają i próbują uderzyć się nawzajem torbami. Do zlokalizowania przeciwnika
służy zadane mu pytanie: „Czy mogę cię uderzyć moją torbą?” Dzięki słyszanej
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odpowiedzi zawodnik wie, gdzie jest jego przeciwnik, dlatego musi się on szybko
przemieszczać, aby uniknąć ciosu. Ostatnią potyczką był blind football. Zawodnik
miał za zadanie kopnięciem umieścić piłkę w bramce mając przy tym zawiązane oczy.
Dodatkową trudnością była utrata orientacji poprzez kilkukrotne okręcenie się wokół
własnej osi. Jednak, aby zadanie było wykonalne, sędziowie naprowadzali uczestnika
na bramkę za pomocą dźwięku, uderzając w jej słupki drągami.
Zasady niektórych konkurencji mogą się wydawać brutalne i grożące trwałym
uszczerbkiem na zdrowiu jednak środki ostrożności były przestrzegane i nic się nikomu
nie stało.

Zdjęcie 3. Rywalizacja sportowa była bardzo zacięta

Zdjęcie 4. Ostatnia impreza wyjazdu

Wieczorem wszyscy uczestniczyli w uroczystym bankiecie, którego głównym punktem
było ogłoszenie zwycięzców rywalizacji. Jednak zanim się to stało, drużyny starły
się jeszcze w zakończeniu planszowej gry strategicznej, którą prowadzili przez
cały tydzień wykupując za zdobyte w konkurencjach żetony terytoria na planszy.
Celem gry było opanowanie wioski galów i koniec tej rozgrywki przyniósł spore
zaskoczenia zmieniając układ sił. Murowani zwycięzcy spadli na trzecie miejsce.
Wielkimi zwycięzcami została grupa Roberta Mkretchyana zgarniając wspaniałe
nagrody, pozostałe drużyny Karoliny Wojdy i Grzegorza Wolszczaka również otrzymały
38

BIULETYN RADY EKSPERTÓW

Mogę więcej, bo chcę!
podarunki, a wszyscy zostali odznaczeni medalami. Uczestnicy obozu nie pozostali
dłużni swoim mentorom i również obdarowali ich prezentami. Potem była już tylko
zabawa przy muzyce i pysznym jedzeniu.
Ostatniego dnia wszystkim należał się słuszny odpoczynek po intensywnym tygodniu,
niektórzy wykorzystali ten czas na ostatnie zajęcia sportowe, a potem już tylko droga
do domu. Wszyscy zabrali ze sobą wspaniałe wspomnienia oraz przyjaźnie które na
pewno przetrwają jeszcze wiele lat. Do zobaczenia za rok!

KALENDARIUM
10 października – Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
15 października – Międzynarodowy Dzień Białej Laski
17 października – Dzień Walki z Rakiem Piersi (Polska)
22 października – Międzynarodowy Dzień Jąkających się
8 listopada – Dzień Pracy Socjalnej (Europa)
13 listopada – Międzynarodowy Dzień Niewidomych
14 listopada – Światowy Dzień Zwalczania Cukrzycy
16 listopada – Międzynarodowy Dzień Tolerancji
pierwszy tydzień grudnia – Europejski Tydzień Autyzmu
1 grudnia – Światowy Dzień Walki z AIDS
3 grudnia – Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
5 grudnia - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
4 stycznia – rocznica urodzin Braille’a
14 lutego – Dzień Chorych na Padaczkę, Dzień Chorych Psychicznie
23 lutego – Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją
trzecia niedziela marca – Światowy Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych
21 marca – Światowy Dzień Zespołu Downa
24 marca – Światowy Dzień Walki z Gruźlicą
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