POZA KRAKOWEM

KSSN 1 (5)/2010

Nie! Pełnosprawni Studenci
na Uniwersytecie Łódzkim
W 2001 r. wychodząc naprzeciw potrzebom niepełnosprawnych studentów Uniwersytetu Łódzkiego powołano
Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. Natomiast od 1 czerwca 2007 roku działa na UŁ Punkt Informacyjny dla osób niepełnosprawnych, który jest również
siedzibą Pełnomocnika. Od 2008 roku funkcję Pełnomocnika pełni dr Anna Sobczak, adiunkt w Pracowni Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Nauk o Wychowaniu. Osoby
zainteresowane mogą kontaktować się z nami zarówno
osobiście, jak i drogą mailową oraz telefonicznie. Obecnie
na Uniwersytecie Łódzkim studiuje 750 studentów niepełnosprawnych, co stanowi ok. 2% ogółu studentów. W roku
akademickim 2008/09 było ich 641, 2007/08 było ich 558.
Dzięki inicjatywie studentów niepełnosprawnych oraz
życzliwości i ogromnej pomocy dr Anny Sobczak, a także
przychylności władz uczelni powstało Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów Uniwersytetu
Łódzkiego. W kwietniu 2009 r. Stowarzyszenie zostało wpisane
do krajowego rejestru sądowego, jest jedną z nielicznych jednostek działających przy uczelni wyższej, która posiada osobowość
prawną i może zawierać zobowiązania we własnym imieniu
– wyjaśnia Adrian Peliszko, Sekretarz Stowarzyszenia. – W naszej organizacji działają zarówno studenci jak i absolwenci, którzy mają orzeczony stopień niepełnosprawności. Mogą się przyłączyć również osoby pełnosprawne, którym leży na sercu dobro
osób niepełnosprawnych – mówi Peliszko.
Konferencja studentów
niepełnosprawnych na
Uniwersytecie Łódzkim

Cele, jakie sobie postawiło Stowarzyszenie, wynikają
z potrzeb samych członków, jak i z postanowień statutu.
Należy jednak pamiętać, że te potrzeby są duże i częstokroć
różne, ponieważ zrzeszamy ludzi z różnymi dysfunkcjami –
zwraca uwagę Krzysztof Kurowski, Prezes Stowarzyszenia.
Jednym z nadrzędnych celów Stowarzyszenia jest integracja z osobami pełnosprawnymi oraz pomoc w znalezieniu pracy. Musimy pamiętać, iż osoby niepełnosprawne,
mimo takich samych kwalifikacji, jak osoby zdrowe stoją
na gorszej pozycji. Borykają się z wieloma kompleksami, co
sprawia, że trudniej jest im podjąć ryzyko – „walkę” o własne ja, studia czy też pracę z osobami pełnosprawnymi –
zauważa Kurowski. Zamierzamy również prowadzić badania naukowe nad niepełnosprawnością, aktywizować osoby
niepełnosprawne, pomagać im rozwijać własne pomysły, za42

interesowania, wzmacniać kompetencje i umiejętności – podkreśla Kurowski. – Ważnym elementem naszej działalności jest też
promocja aktywnych form wypoczynku (np. przez organizację wyjazdów w góry) – dodają Kurowski i Peliszko.
Tomasz Amsolik podkreśla, iż: Celem Stowarzyszenia
jest uświadamianie osób pełnosprawnych na temat niepełnosprawności, organizowanie i uczestnictwo w targach, konferencjach, czy sympozjach, które mają naświetlać problemy
osób niepełnosprawnych. Jak dotąd, w listopadzie 2009 r., udało nam się zorganizować, we współpracy z Fundacją „Droga
do Domu”, w ramach projektu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych pn. „Mamy naszą konwencję”, konferencję na
Uniwersytecie Łódzkim pn. „Proces ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych”.
Podczas Konferencji dyskutowano m.in. na temat możliwości zapewnienia samodzielnego głosowania przez osoby
niepełnosprawne w wyborach i referendach, zapewnienia
przestrzegania wobec osób niepełnosprawnych zasady
równości oraz sytuacji prawnej psa przewodnika

„G ra

o wszystko ”

Jedna z naszych niepełnosprawnych studentek,
Kamila Kreps, jest pomysłodawczynią projektu „Gra
o wszystko”. Kamila podkreśla, że: Podstawowym, a zarazem jedynym celem projektu jest zebranie funduszy na
dość kosztowne leczenie i rehabilitację Angeliki Adamus,
również niepełnosprawnej studentki UŁ. Zgodnie z ideą
projektu zorganizowane zostaną dwa mecze, do udziału
w których zostaną zaproszone odpowiednio: do meczu
piłki nożnej – klub piłkarski Widzew Łódź oraz do meczu
piłki siatkowej – SKRA Bełchatów. Działanie w projekcie
„Gra o wszystko” jest szczególnie bliskie memu sercu. Sama
z doświadczenia wiem, jak to jest walczyć z niepełnosprawnością nabytą i nie tylko. I żyć z świadomością, że przez bezsilność ludzką nie jestem w stanie sama sobie pomóc. Więc
jeśli będę mogła pomóc koleżance i podarować odrobinę
radości, to zrobię ze swojej strony wszystko, za wszelką cenę.
Nawet zdrowia – dodaje Kamila Kreps. Mecze odbędą się
najprawdopodobniej w czerwcu bieżącego roku.
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