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W Krakowie dotychczas przeprowadzone zostały 
cztery szkolenia – dla nauczycieli akademickich i pracow-
ników administracyjnych UJ. Duże zainteresowanie oraz 
otwartość i ciekawość uczestników potwierdziły zasad-
ność i potrzebę realizacji tego typu przedsięwzięć. Po-
nadto obserwacja warsztatów, wypowiedzi uczestników 
oraz wnioski trenera pozwoliły na udoskonalenie progra-
mu oraz maksymalne dostosowanie do istniejących po-
trzeb jego ostatecznej wersji.

Planowana konferencja oraz kolejne szkolenia będą 
sukcesywnie promowały ideę nowoczesnego podejścia 

do niepełnosprawności wśród coraz szerszego grona 
pracowników uczelni, co miejmy nadzieję wpłynie pozy-
tywnie zarówno na dostęp do edukacji na poziomie wyż-
szym, jak i na wzrost jakości kształcenia obecnych i przy-
szłych studentów niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz ak-
tualnie prowadzonych działań można znaleźć na stronie 
internetowej www.dareproject.eu oraz bezpośrednio 
u koordynatora projektu – w Biurze ds. Osób Niepełno-
sprawnych UJ.

Jadwiga Bobeł

Gala „Kraków bez barier”
W 2007 roku Kraków jako drugie miasto, po Warszawie, dołączył do kampanii „Polska bez Barier”. Jej 
celem jest poprawa dostępności budynków oraz przestrzeni publicznej dla wszystkich użytkowników, 
niezależnie od stopnia ich sprawności

W ramach kampanii realizo-
wany jest konkurs „Kraków bez 
barier” na najlepiej dostosowa-
ne do potrzeb osób niepełno-
sprawnych budynki i przestrzeń 
publiczną. Organizatorem kon-
kursu jest Stowarzyszenie Przyja-
ciół Integracji oraz Urząd Miasta 
Krakowa.

W jury, w składzie: Pełno-
mocnik Prezydenta Miasta Krako-
wa ds. Osób Niepełnosprawnych, 
Główny Plastyk Miasta Krakowa, 
Główny Architekt Miasta Krako-
wa, Powiatowy Inspektor Nadzo-
ru Budowlanego, Miejski Konser-
wator Zabytków, Przewodnicząca 
Powiatowej Społecznej Rady 
ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Prezes Stowarzyszenia 
Przyjaciół Integracji, ocenia zgłoszone obiekty w następu-
jących kategoriach: przestrzeń publiczna, obiekt zabytko-
wy, obiekt użyteczności publicznej i obiekt mieszkalny.

W 2008 roku, w drugiej edycji konkursu „Kraków 
bez barier” nagrody i wyróżnienia otrzymały następujące 
obiekty:

Nagrody w kategorii:
„Przestrzeń publiczna”: Rondo Mogilskie �

„Obiekt zabytkowy”: Benedyktyński Instytut Kultury �

„Obiekt użyteczności publicznej”: Wojewódzki Sąd  �

Administracyjny.
Niestety w II edycji nie przyznano nagrody w kate-

gorii „obiekt mieszkalny”.
Wyróżnienia:
Basen Akademii Górniczo-Hutniczej, �

Hotel Express by Holiday INN �

Muzeum Galicja �

Stowarzyszenie „Scena Moliere” �

Rondo Grzegórzeckie �

Kampus Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. �

W konkursie może wziąć udział każda osoba lub in-
stytucja, która w wyznaczonym terminie prześle do Sto-
warzyszenia Przyjaciół Integracji zgłoszenie zawierające 
nazwę, adres, opis oraz fotografię obiektu lub przestrzeni 
publicznej. Zgłoszenie uwzględniające imię i nazwisko 
osoby zgłaszającej oraz telefon kontaktowy można skła-
dać osobiście lub przesłać na adres:

Centrum Integracja w Krakowie
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
ul. Piłsudskiego 6 (w oficynie), 31-109 Kraków
z dopiskiem „Kraków bez barier”

Justyna Cuże

Barbara Archacka, Dyrektor Centrum Integracja w Krakowie, 
na zdjęciu również Bogdan Dąsal, Pełnomocnik Prezydenta 
Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych


