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POROZMAWIAJMY 
O PRZYSZŁOŚCI
Sesja zakończona, praca obroniona, dyplom w  kie-
szeni… i co teraz? Czas szukać pracy. Tak, ale gdzie? 
Jak zacząć? Jakie mam szanse, jako osoba niepeł-
nosprawna? Na te i  wiele innych pytań odpowiedzi 
szukano podczas VII Ogólnopolskiego Spotkania 
Studentów Niepełnosprawnych, które odbyło się 
w dniach 9–11 lipca 2010 roku w Krakowie
Jak co roku w wakacyjny weekend do Krakowa zjecha-
li przedstawiciele kilkudziesięciu uczelni z całego kraju, 
aby wziąć udział w  spotkaniu zorganizowanym przez 
Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych Uniwersy-
tetu Ekonomicznego, Akademii Górniczo-Hutniczej, 
Politechniki Krakowskiej oraz Uniwersytetu Papieskiego 
Jana Pawła II. Tematem tegorocznej integracji były for-
my przygotowania studentów niepełnosprawnych do 
wejścia na rynek pracy. 

ROZMOWY, DYSKUSJE, OBRADY
Podczas dwudniowych obrad poruszono wiele kwestii do-
tyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych. Jak za-
uważyły studentki z Poznania, problem zatrudniania osób 
niepełnosprawnych rozpoczyna się już od samej definicji. 
Anna Rutz, przewodnicząca Zrzeszenia Studentów Nie-
pełnosprawnych przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza 
w  Poznaniu, uważa, że nie jest osobą niepełnosprawną, 
ale osobą z  niepełnosprawnościami, które ograniczają 
jej możliwości znalezienia pracy, ale nie wykluczają jej 
z  otwartego rynku pracy. Niedosłysząca studentka z  Ko-
legium Karkonoskiego podzieliła się z uczestnikami swo-
imi doświadczeniami w  pracy, jako rehabilitantki. Opo-
wiedziała o  dostosowaniach swojego stanowiska pracy, 
jakie zapewnił jej pracodawca w  związku z  jej niepełno-
sprawnością. Na spotkaniu omawiano również problem 
barier, jakim muszą sprostać studenci niepełnosprawni 
ubiegający się o pracę. Poruszono również kwestię zapre-
zentowania się przyszłemu pracodawcy. W  tym temacie 

prym wiedli studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej w Wałbrzychu, prezentując nowoczesną formę auto- 
prezentacji w postaci Video CV. 

W CZASIE WOLNYM

W czasie weekendowego zjazdu nie zabrakło oczywiście 
rozrywki. Organizatorzy zapewnili uczestnikom atrakcje 
w postaci ponad dwugodzinnego rejsu po Wiśle, jak rów-
nież pokazali jak wygląda krakowski rynek nocą. Studenci 
mieli także okazję do zwiedzenia najbardziej urokliwych 
miejsc w Krakowie. 

EFEKTY SPOTKANIA

Wspólne spotkanie polskich studentów nie ograniczy-
ło się jedynie do tematu zatrudnienia. Studenci wymie-
nili się swoimi doświadczeniami, ale też problemami, 
z  jakimi borykają się na co dzień. Seminarium pomogło 
zawrzeć nowe znajomości, a  także pogłębić już istnie-
jące więzi między uczestnikami tego spotkania. Było 
ono także inspiracją dla wielu studentów do wdroże-
nia na swoich uczelniach nowych projektów związa-
nych z  osobami niepełnosprawnymi. Jednym z  efek-
tów spotkania było powstanie internetowej bazy CV 
www.niepelnosprawni.podejmesie.pl, portalu prowa-
dzonego przez Małgorzatę Kędziorek, niepełnosprawną 
studentkę Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

Tak więc krakowskie spotkanie polskich żaków nie 
tylko pozwoliło porozmawiać na temat oczekiwań i pro-
blemów związanych ze znalezieniem pracy, ale również 
podjąć działania zmierzające do aktywizacji osób nie-
pełnosprawnych na otwartym rynku pracy. 

Serdecznie zapraszam na kolejne Ogólnopolskie 
Spotkanie Studentów Niepełnosprawnych, które pla-
nowane jest w dniach 8–10 lipca 2011 r. Więcej szcze-
gółów dotyczących tego spotkania można będzie zna-
leźć na stronie www.zsn.agh.edu.pl

Sylwia Sowińska (UEK)

Zwiedzanie Krakowa – 
powrót z Bulwarów Wiślanych

Wykład „Możliwości 
rozwoju i pomocy 
dla studentów 
poszukujących pracy”
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