
NASZA INTEGRACJA

28 KSSN 1(9)/2013

VI KDI – „zobacz 
nIepełnosprawność”
D o b i e g ł y  j u ż  k o ń c a  V I 
Krakowskie Dni Integracji (KDI). 
Impreza dedykowana tematyce 
niepełnosprawności ,  której 
celem jest wspólna integracja 
oraz zwiększenie świadomości 
środowisk akademickich zagad-
nieniach związanych z niepeł-
nosprawnością. w tym roku Dni 
Integracji miały wymiar bardzo 
edukacyjny.

W czasie tegorocznej edycji, poza 
wydarzeniami, które na stałe wpi-
sały się w scenariusz KDI – takimi 
jak wręczenie nagród Integralia, 
konkurs fotograficzny czy Dzień 
Sportu ON, pojawiła się nowa, bar-
dzo ciekawa inicjatywa. W ramach 
VI Krakowskich Dni Integracji 
p ra cow n i c y  B i u ra  d s .  O s ó b 
Niepełnosprawnych Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie zaini-
cjowali cykl warsztatów i szkoleń 
Zobacz niepełnosprawność skie-
rowanych zarówno do pełno- jak 
i niepełnosprawnych studentów 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie oraz wszystkich zain-
teresowanych tą tematyką. Pomysł 
warsztatów jest nowatorski. Był to 
pewien rodzaju eksperyment, który 
sprawdził się w 100%. Świadomość 
polskiego społeczeństwa, w tym 
także społeczności akademickiej, 
na tematy niepełnosprawności 
nie zadowala i dużo jest jeszcze 
do zrobienia na tym polu. Celem 
warsztatów było zwiększenie tej 
świadomości, przybliżenie i zapo-
znanie uczestników z tą tematyką, 
aby mogli stać się bardziej otwarci 
i  lepiej rozumieć problemy osób 

z niepełnosprawnością. Cykl był 
podzielony na cztery sekcje:

 ▪ Zobacz przestrzeń: projektowanie 
przyjazne – dwa warsztaty poświę-
cone projektowaniu przestrzeni 
z  uwzględnieniem potrzeb osób 
z niepełnosprawnością,

 ▪ Zobacz dźwięk: Głusi i niedosły-
szący – spotkanie poświęcone nie-
pełnosprawności słuchu, Kulturze 
Głuchych i językowi migowemu,

 ▪ Zobacz obraz: niepełnosprawność 
wzorku – gdzie dzięki, dyskusji, pre-
zentacji filmów edukacyjnych oraz 
zadaniom uczestnicy zapoznali się 
z zasadami pomocy osobom niewi-
domym lub niedowidzącym,

 ▪ Zobacz inne oblicze – dwa wykłady 
poświęcone problematyce niepełno-
sprawności psychicznej.

Przykładowo warsztat Zobacz 
dźwięk: Głusi i niedosłyszący prowa-
dziła pracowniczka BON UEK – osoba 
słysząca, będąca tłumaczem języka 
migowego – wspólnie z osobą głuchą. 
Warsztat prowadzony w języku pol-
skim i migowym w sposób zabawny, 
luźny, a  jednocześnie poruszający 
najważniejsze kwestie dotyczące 
osób głuchych i słabosłyszących zro-
bił duże wrażenie na uczestnikach. 
Dzięki takiej formie mogli poznać m.in. 
Kulturę Głuchych, dowiedzieć się, że 
język migowy nie jest uniwersalny, czy 
też nauczyć się jak nawiązać kontakt 
z osobą głuchą czy niedosłyszącą.

wybItnIe eDuKacyjne  
DnI IntegracjI

To nie wszystkie przejawy eduka-
cyjnego charakteru tegorocznych 
KDI. Poza warsztatami „Zobacz 

niepełnosprawność”, pracownicy BON 
UEK wygłosili prezentację w języku 
angielskim pt. Bridging the Disability 
Barriers: the Polish Context. Odbyły 
się także otwarte warsztaty rozwoju 
osobistego z  negocjacji ABC sku-
tecznego negocjatora. Warsztaty 
te realizowane są w  ramach pro-
jektu Międzyuczelnianego Centrum 
Wsparcia Psychologicznego i  tym 
razem urozmaiciły dodatkowo ofertę 
VI KDI. Ponadto zaprzyjaźnione 
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła 
II, który włącza się w organizację KDI, 
zorganizowało – jakże ważny – kurs 
pierwszej pomocy Każdy może urato-
wać życie, w czasie którego uczestnicy 
mogli z wykorzystaniem treningo-
wych fantomów spróbować resuscy-
tacji krążeniowo-oddechowej. Swój 
wkład w wymiar stricte edukacyjny 
tegorocznych KDI miało również Biuro 
ds. ON UJ, które zorganizowało warsz-
taty dla studentów nt. Konwencji ONZ 
o prawach osób niepełnosprawnych 
i równego traktowania, zatytułowane 
Space of inclusion, a także szkolenie 
projektu DARe-Learning dla nauczy-
cieli akademickich z wykorzystaniem 
gry e-learningowej, pod tytułem Nie 
tylko brajl.

VI KraKowsKIe DnI IntegracjI 
– DzIeń po DnIu

16 kwietnia
VI KDI rozpoczęły się we wtorek 16 
kwietnia otwarciem wystawy 10 lat 
działalności na rzecz studentów nie-
pełnosprawnych na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Krakowie w holu 
Biblioteki Głównej UEK. Po inaugu-
racji imprezy odbył się cykl czterech 
szkoleń i warsztatów Zobacz niepeł-
nosprawność, poświęconych niepeł-
nosprawności słuchu, wzroku, ruchu 
oraz niepełnosprawności psychicznej.

17 kwietnia
17 kwietnia br. w ramach VI KDI odbył 
się Panel dyskusyjny Konwencja ONZ 
o Prawach Osób Niepełnosprawnych 
– jak jest naprawdę? z  udziałem 
przedstawicieli rządu oraz środowi-
ska akademickiego, który otworzył 
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego 
w  Krakowie, Prof. UEK dr hab. inż. 
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Andrzej Chochół. Moderatorem dys-
kusji był Kierownik BON UJ Ireneusz 
Białek. Wśród panelistów znaleźli się 
także:

 ▪ Magdalena Boruc – Biuro 
Pełnomocnika Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych,

 ▪ Krzysztof Kurowski – Biuro 
Rzecznika Praw Obywatelskich,

 ▪ Wojciech Bąba – Katedra 
Europejskiej Integracji Gospodarczej, 
U n i w e r s y t e t  E k o n o m i c z n y 
w Krakowie,

 ▪ Anna Rutz – Pełnomocnik ds. 
Studentów z Niepełnosprawnościami, 
Parlament Studentów RP,

Jeszcze przed rozpoczęciem 
panelu miało miejsce uroczyste wrę-
czenie nagród Integralia. Wspólne 
wyróżnienie przyznano MOCAK 
Muzeum Sztuki Współczesnej 
w Krakowie, za postawę otwartości 
wobec osób z niepełnosprawnością. 
Ponadto, Pełnomonicy i Kierownicy 
Biur ds. Osób Niepełnosprawnych 
AGH, PK, UEK i UJ wręczyli Integralia 
tym pracownikom swoich uczelni, 
którzy zasłużyli się w  działaniach 
na rzecz studentów niepełnospraw-
nych. Po rozdaniu nagród Integralia 
przedstawiciele Zrzeszeń Studentów 
Niepełnosprawnych UEK i  AGH 
wręczyli nagrody dla zwycięzców 
konkursu fotograficznego „Różne 
wymiary Niepełnosprawności”. I miej-
sce zajął Pan Grzegorz Ziemiański za 
cykl 5 zdjęć przedstawiających pod-
opiecznych Fundacji Brata Alberta, 
placówki mieszczącej się na Os. 
Dywizjonu 303 w Krakowie.

Podczas Panelu została zasto-
sowana nowa technologia, która 
u naszych południowych sąsiadów 
jest już standardem. Mowa o symul-
tanicznym przekazie tekstowym, 
skierowanym szczególnie do osób 
niedosłyszących nie znających języka 
migowego. Uniwersytet jest pierwszą 
uczelnią w Polsce, która zastosowała 
tę formę przekazu. Symultaniczny 
przekaz tekstowy polega na elektro-
nicznym zapisie i wyświetlaniu na 
ekranie wszystkiego, co jest mówione 
na sali. Osoby niedosłyszące mogą 
śledzić dyskusję, nie martwiąc się, że 
pewnych treści mogą nie usłyszeć. 
Dzięki temu osoby te nie są wyklu-
czone, w pełni uczestniczą w dyskusji.

Tego dnia odbyło się także dru-
gie szkolenie poświęcone tematyce 
niepełnosprawności psychicznej. 
Poprowadził je – podobnie jak dzień 
wcześniej – dr Hubert Kaszyński, 
który od kilku już lat współpracuje 

z Biurem ds. ON UEK przy realizacji 
szkoleń z tematyki zaburzeń i cho-
rób psychicznych, w  ramach pro-
jektu Międzyuczelnianego Centrum 
Wsparcia Psychologicznego. Po tym 
szkoleniu miała miejsce przygoto-
wana przez pracowników BON UEK 
prezentacja w  języku angielskim 
Bridging the Disability Barriers: the 
Polish Context.

18 kwietnia
Z kolei głównym wydarzeniem trze-
ciego dnia imprezy (18 kwietnia) był 
Dzień Sportu ON, który zorganizowało 
Biuro ds. ON AGH. W ramach wydarze-
nia odbył się pokazowy mecz koszy-
kówki na wózkach, a także amatorski 
turniej w tej dyscyplinie. W przerwach 
odbywały się konkursy rzutów do 
kosza z wózka, zaś wszyscy uczestnicy 
mogli też zaspokoić głód i pragnienie 
w słodkim kąciku obsługiwanym przez 
Głuchych. Jednak warunkiem otrzy-
mania napoju, owocu, czy słodyczy, 
było zamiganie swej prośby w języku 
migowym. Amatorski turniej koszy-
kówki wygrała drużyna ACADEMICI.

Warto nadmienić także, iż jeszcze 
przed rozpoczęciem Dnia Sportu 
ON, odbyły się na UEK warsztaty 
„Zobacz niepełnosprawność”, zaś 
BON UJ zorganizował szkolenie dla 
nauczycieli akademickich „Nie tylko 
brajl”.

19 kwietnia
W piątkowy poranek 19 kwietnia, na 
UEK odbyły się warsztaty ABC sku-
tecznego negocjatora, a po nich kurs 
pierwszej pomocy zorganizowany 
przez BON UPJPII.

Wieczorem Zrzeszenia Studentów 
Niepełnosprawnych AGH, PK, UEK 
i UP zorganizowały Imprezę Wiosenną 
w klubie studenckim Gwarek, gdzie 
organizatorzy i studenci bawili się 

wspólnie przy dźwiękach muzyki oraz 
konkursach.

Więcej informacji o Dniu Sportu 
oraz Imprezie Wiosennej w osobnym 
artykule.

20 kwietnia
Tegoroczne Dni Integracji zakończyła 
w sobotę 20 kwietnia debata „Pełno(s)
sprawni w sporcie i w mediach na 
przykładzie pływania”. Organizatorzy, 
którymi byli: Buro ds. ON UEK, 
Stowarzyszenie Integracyjny Klub 
Sportowy Druga Strona Sportu, 
Avanti Fundacja Katarzyny Rogowiec 
oraz Integracyjna Akademia Pływania 
Qswim, chcieli tym wydarzeniem wró-
cić do dyskusji na temat przyszłości 
sportu i przekazu medialnego doty-
czącego osób niepełnosprawnych. 
W gronie paraolimpijczyków, ludzi ze 
świata sportu i mediów rozmawiali 
o  tym, jak pół roku po Igrzyskach 
Paraolimpijskich w Londynie wyglą-
dają możliwości treningowe, warunki 
i finansowanie sportu osób niepełno-
sprawnych. Wśród prelegentów zna-
leźli się paraolimpijczycy: Katarzyna 
Rogowiec (wielokrotna medalistka 
olimpijska), Karolina Hamer, Marcin 
Ryszka i Rafał Szumiec.

Warto na koniec dodać, że przy 
organizacji Krakowskich Dni Integracji 
współpracuje sześć krakowskich 
uczelni wyższych: Akademia Górniczo-
Hutnicza, Politechnika Krakowska, 
Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet 
Pedagogiczny, Uniwersytet Papieski 
Jana Pawła II oraz Uniwersytet 
Ekonomiczny, który jest pomysło-
dawcą i  organizatorem głównym 
wydarzenia.

Więcej informacji o VI Krakowskich 
Dniach Integracji na stronie:

www.bon.uek.krakow.pl/kdi

Marek świerad (ueK)
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W czasie panelu


	_GoBack
	Powiatowy „student”
Niepełnosprawny
	Strona Prezydenta RP w PJM!
	PROJEKT: PRACA
	Niesłyszący w urzędzie 
	Certyfikaty i wyróżnienia 
	KatPON wręczone
	Uczestnictwo ON
	w kształceniu doktorantów
	Zespół ds. osób 
	Głuchych przy RPO
	Jak zarządzać swoim czasem? 
Poradnik przedsesyjny.
	Strony publiczne 
	niedostępne dla ON
	Niepełnosprawni 
w programie Erasmus
	Zdrowie a choroba psychiczna – 
I edycja szkolenia dla studentów
	Pierwszy w historii UEK kurs PJM
	Amerykański maratończyk
w Krakowie
	Dostępny mecz piłkarski
	Członkowie ZSN UEK medalistami!
	II Integracyjny Maraton
	Pływacki o Puchar Rektora UEK
	KOSZYKÓWKA NA WÓZKACH
	usłysz to, czego nie widzisz
	fotorelacja z wigilii
	VI KDI - „zobacz
 niepełnosprawność”
	sportowo i tanecznie
	Tworzę, więc jestem
	Trochę inni
	Nowy teatr stary
	Z wizytą u naszych
 południowych sąsiadów

