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Drodzy czytelnicy!

Oddajemy w Wasze ręce kolejny – już dzie-
wiąty numer Krakowskiego Semestralnika 
Studentów Niepełnosprawnych.

Tematem przewodnim niniejszego numeru 
jest przekazanie dotychczasowego programu 
„Student II”, realizowanego do tej pory przez 
oddziały PFRON, do samorządów powiatowych, 
w  ramach programu „Aktywny Samorząd”- 
Moduł II. Zasadniczym celem tego programu 
jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier 
ograniczających uczestnictwo beneficjentów 
programu w życiu społecznym i zawodowym 
oraz w ich dostępie do edukacji. Niestety, wdra-
żanie, jak również realizacja samego programu, 
budzą pewne wątpliwości i nurtują szczególnie 
te osoby, do których jest on skierowany. 

W aktualnym numerze Semestralnika piszemy 
także o utworzeniu Zespołu ds. g/Głuchych przy 
RPO i jego głównych celach, o problemach zwią-
zanych z edukacją osób głuchych, jak również 
o tym, jak usprawnić obsługę osób z dysfunk-
cjami narządu słuchu w urzędach. Publikujemy 
też relację z VI Krakowskich Dni Integracji oraz 
wywiad z  amerykańskim maratończykiem 
Scottem Porterem, który przybył do Krakowa, 
aby spotkać się ze studentami AGH. 

Poruszamy też kwestię niedostępności ser-
wisów internetowych urzędów administracji 
publicznej dla osób niepełnosprawnych manu-
alnie, sensorycznie oraz intelektualnie. Ponadto 
piszemy o tym, na jakich zasadach niepełno-
sprawni studenci i doktoranci mogą brać udział 
w programie Erasmus i czy na taki wyjazd przy-
sługują im dodatkowe fundusze. 

W niniejszym numerze przeczytacie również 
o koszykówce na wózkach, jako doskonałej for-
mie aktywności fizycznej dla osób z dysfunkcją 
narządu ruchu. 

Jak zwykle nie zabraknie ciekawostek i infor-
macji z różnych zakątków świata, a także odro-
biny sztuki, gdyż będziecie mogli przeczytać 
o twórczości artystycznej osób niepełnospraw-
nych, tworzonym przez nie teatrze, jak i samej 
potrzebie tworzenia. 

Życzymy przyjemnej lektury!
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