
16

6Konferencja
„‚Niepełnosprawni  
na rynku pracy”

Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Fundacja Łódź Akademicka po raz trzeci zorgani-
zowały konferencję pt. „,Niepełnosprawni na rynku pracy”. Spotkanie odbyło się na tere-
nie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a tematem przewodnim tegorocznych dyskusji 
była rehabilitacja oraz możliwości powrotu na rynek pracy osób z niepełnosprawnościami.

Hubert Gęsiarz, Witold Olszewski, Maria Religa

Wydarzenie otworzył prof. To-
masz Kostka, Prorektor ds. Kształ-
cenia Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi. Wykład motywacyjny, 
inaugurujący konferencję, popro-
wadziła Monika Kuszyńska, pio-
senkarka, autorka książki „Drugie 
życie”.

Konferencję swoją obecnością 
zaszczycił także Marszałek Woje-
wództwa Łódzkiego – Witold Stę-
pień, który przemówił do uczest-
ników i wziął udział w konferencji 
prasowej. 

Można było wysłuchać również 
wykładu Pani Profesor Uniwersy-
tetu Medycznego w Łodzi Jolanty 
Kujawy na temat kompleksowej 
rehabilitacji, która jest istotnym 
warunkiem aktywności zawodo-
wej osób niepełnosprawnych.

Wyjątkowym Gościem konfe-
rencji byli także przedstawicie 
Akademii Życia z Konina i Fun-
dacji im. Doktora Piotra Janasz-
ka PODAJ DALEJ. Opowiedzieli  
o fantastycznym projekcie, w któ-
rym osoby z niepełnosprawnością 
ruchową przygotowują się do sa-
modzielnego życia. Dzięki Akade-

mii Życia uczą się samodzielności, 
przygotowują do podjęcia pracy, 
by zyskać niezależność w każdym 
aspekcie życia.

Wśród zaproszonych prelegen-
tów nie zabrakło przedstawicieli 
studentów i doktorantów:  Kata-
rzyna Król – doktorantka Uniwer-
sytetu Łódzkiego mówiła o potrze-
bach i oczekiwaniach społecznego 
uczestnictwa studentów niepełno-

sprawnych w życiu akademickim, 
Anna Zaleszczyk z Krajowej Repre-
zentacji Doktorantów z wystąpie-
niem na temat zwiększaniu szans 
edukacyjnych dla osób z niepełno-
sprawnościami, a także Filip Loba 
reprezentujący Polskie Stowarzy-
szenie Studentów i Absolwentów  
z Niepełnosprawnością.

W trzeciej edycji konferencji 
udział wzięło ponad 200-stu gości 
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oraz kilkunastu partnerów. Głównym celem spotka-
nia było umożliwienie osobom niepełnosprawnym 
bezpośredniego kontaktu z pracodawcami, by szansa 
na znalezienie odpowiedniej pracy, praktyki czy sta-
żu, wzrosła.

Konferencji towarzyszyła Giełda Pracy zorganizo-
wana przez Polską Organizację Pracodawców Osób 
Niepełnosprawnych. Zorganizowano też Strefę Do-
radztwa Zawodowego, w której pomagano przygoto-
wać CV oraz przeprowadzano symulacje rozmowy 
kwalifikacyjnej o pracę. Uczestnicy konferencji mie-
li możliwość skorzystać z porad ekspertów Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pra-
cy oraz Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy.

Konferencja była również okazją do  spotkania Peł-
nomocników Uczelni Wyższych ds. Osób z Niepeł-
nosprawnościami z całego kraju, którzy na co dzień 
wspierają studentów z niepełnosprawnościami. Spo-
tkanie pozwoliło na wymianę cennych doświadczeń 
związanych z codziennym wsparciem studentów na 
Uczelniach, a także pozwoliło na podjęcie dyskusji  
w zakresie bieżących tematów legislacyjnych,  
w szczególności w kwestii dotacji dla osób niepełno-
sprawnych przekazywanych do uczelni wyższych.

Tegoroczna konferencja cieszyła się dużym zainte-
resowaniem uczestników, mediów oraz osób związa-
nych z tematyką osób z niepełnosprawnościami. 

Serdecznie dziękujemy uczestnikom, partnerom  
i sponsorom wydarzenia!

Patronat Honorowy nad konferencją objęli:

• Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
• Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
• Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
• Wojewoda Łódzki
• Marszałek Województwa Łódzkiego
• Prezydent Miasta Łodzi
• Jego Magnificencja  Rektor Uniwersytetu  

Medycznego w Łodzi
• Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
• Krajowa Reprezentacja Doktorantów
• Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł-

nosprawnych
• Narodowy Fundusz Zdrowia – Łódzki Oddział 

Wojewódzki w Łodzi

Listy gratulacyjne nadesłali:

•       Marszałek Sejmu – Marek Kuchciński
•       Minister Zdrowia – Konstanty Radziwiłł
•       Poseł na Sejm – Małgorzata Niemczyk
•       Prezydent Miasta Łodzi – Hanna Zdanowska

Do zobaczenia w kolejnej edycji!
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