Konferencja
„‚Niepełnosprawni
na rynku pracy”

o aktualnie prowadzonych działaniach i celach Parlamentu Studentów RP. Mogliśmy poznać strukturę
organizacji, wykonane projekty oraz te czekające na
realizację. Tego dnia odbyły się również następujące
wystąpienia „Intymne związki osób niepełnosprawnych w opinii młodych osób dorosłych” Patrycji Wołosz z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
„Relacje małżeńskie z osobą niepełnosprawną” Daniela Zawodnika z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, „Gotowość na związek. Prawdziwa
dojrzałość w dojrzałości” Katarzyny Rogowiec z Fundacji „Avanti”, „Etyka seksualna. Podstawy antropologiczne” Filpa Loby z Politechniki Łódzkiej, „Tango
mężczyzny i kobiety, czyli bitwa, przygoda i piękno”
Rafała Dąbrowskiego oraz „Dostępność antykoncepDodatkowe atrakcje
cji dla osób niepełnosprawnych” Adriana Peliszko
Wieczorem zaplanowano liczne atrakcje, w tym z Uniwersytetu Łódzkiego. Niemal każde z nich buimprezę integracyjną oraz dodatkową zabawę typu dziło wiele emocji, dostarczając materiału do burzlirandka w ciemno. Część gości skorzystała z moż- wej dyskusji osób o różnych poglądach.
liwości zwiedzania Krakowa, a było ich naprawdę
Podsumowanie
wiele. Urokliwy Rynek witał właśnie turystów pokazem sztucznych ogni w asyście kolorowych klaunów.
W ostatni dzień konferencji również zaplanowaObowiązkowym punktem do zwiedzania był również słynny Wawel. Zaś późnym wieczorem do swo- no kilka wystąpień o tematyce rodzinnej. Wszystkie
jego wnętrza zapraszały liczne krakowskie knajpki z nich miały pokazać, że osoby niepełnosprawne
również potrzebują okazywania uczuć i miłości, mają
i restauracje.
takie same potrzeby jak rówieśnicy. Nadzieją na lepsze rokowania w spostrzeganiu ich świata przez otoDrugi dzień konferencji
czenie są zmieniające się normy i świadomość spoW trakcie drugiego dnia panelu konferencyjnego łeczna. Dzięki takim konferencjom tematy tabu stają
Filip Loba i Jakub Waszak, przedstawiciele Parlamen- się przedmiotem dyskusji, z których wyciągane są
tu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej, opowiedzieli wnioski na przyszłość.

tłumacza Polskiego Języka Migowego i „Wózek nie
stwarza barier” Brygidy Stępniewskiej z Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz „Rodzina CODAka” Pauliny Kalety, tłumacza Polskiego Języka Migowego.
Joanna Wawrzyniak jest przykładem osoby, która
mimo choroby wyszła za mąż i wychowywała dzieci. Opowiedziała nam o swoich wyzwaniach, przeszkodach i sukcesach, co mogło wielu dodać wiary
w siebie, we własne możliwości. Pani Wawrzyniak
musiała przekonać najpierw siebie, potem zaś otoczenie, że dla osób niepełnosprawnych nie ma rzeczy niemożliwych, a jedyne ograniczenia wynikają
z obaw przed niepowodzeniem.

Hubert Gęsiarz, Witold Olszewski, Maria Religa

Fot. Materiały UMed w Łodzi

Za nami już druga edycja konferencji „„Niepełnosprawni na rynku pracy”, która w pierwszej jak i w tegorocznej odsłonie cieszyła się dużym zainteresowaniem oraz uzyskała wysokie recenzje uczestników. Organizatorzy to: Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Fundacja
Łódź Akademicka”.

Fot. Piotr Kruszak AGH
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Konferencja była okazją do tego,
aby w szerokim gronie specjalistów rozmawiać o problemach
osób z niepełnosprawnościami.
Szczególnie rozmawiać o szeroko
rozumianym rynku pracy. Cieszymy się, że konferencja cieszyła się
dużym zainteresowaniem, ponieważ świadczy to randze problemu,
który podjęliśmy. Konferencja to również
okazja do spotkania
i wysłuchania wykładów osób, które swoją
niepełnosprawność
„przekuły” w sukces
i pokazały, że ich determinacja i siła charakteru mogą pokonać
wszystkie
przeciwności losu. Gościem
specjalnym II edycji
był Jasiek Mela - Założyciel fundacji Poza
Horyzonty. Najmłodszy w historii zdobywca biegunów
- północnego i południowego w ciągu jednego roku. Jest jednocześnie
pierwszym
niepełnosprawnym,
który dokonał takiego wyczynu.
Drugim wyjątkowym gościem był
Jerzy Płonka – pretendujący do
zdobycia „Korony Europy”, będąc
osobą niewidomą.

Nasze spotkanie odbyło się
w pięknym budynku Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, który
łączy historię i nowoczesność, który nie stanowi barier w dostępie
dla osób niepełnosprawnych.
Konferencja „Niepełnosprawni
na rynku pracy” to szereg wykładów, debat oraz prelekcji, ale to

również Giełda Pracy, którą zorganizowaliśmy wspólnie z Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych już po raz drugi.
Do udziału w niej zgłosiło się 27
wystawców. Były to firmy z otwartego i chronionego rynku pracy,
organizacje pozarządowe oraz
instytucje rynku pracy. Podczas

giełdy można było skorzystać z porad ekspertów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Wojewódzkiego
i Powiatowego Urzędu Pracy. Giełdę pracy odwiedziło ok. 150 osób
n i e p e ł n o s p r aw nyc h . P o d c z a s
konferencji prasowej mogliśmy
przedstawić Parakolarzy - podopiecznych Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi, którzy
zdobyli
tylko
w tym sezonie aż 9
medali imprez mistrzowskich
(ME
i MŚ) oraz 22 medale
Mistrzostw
Polski. Największymi sukcesami pochwalić się mogą
zawodnicy
naszej
kadry
narodowej
w
parakolarstwie.
Para Marcin Polak / Michał Ładosz rozpoczęła
sezon znakomitym brązowym
medalem
Mistrzostw
Świata
w
Parakolarstwie
Torowym
w holenderskim Appeldorn. Na
tej samej imprezie dwa srebrne
medale zdobyła Anna Harkowska. Prawdziwą polską dominację
nasi zawodnicy pokazali jednak
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Roczne Spotkanie
Podsumowujące
Natalia Stawiana
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16 grudnia 2015 roku w siedzibie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych PŁ odbyło się kolejne Roczne Spotkanie Podsumowujące, zorganizowane przez BON i RSN PŁ. Przybyło na nie wielu studentów, w tym także nowi
członkowie Rady. Spotkanie połączone zostało z obchodami nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, a co za
tym idzie – z poczęstunkiem złożonym z wigilijnych potraw. BON-owska Wigilia okazała się być niezwykłą
okazją do poznania się, jak również dyskusji i wymiany poglądów w mi-

1.
2.
3.
4.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Prezydent Miasta Łodzi
Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Na uroczyste otwarcie przybyło wielu przedstawicieli władz miasta, województwa, biznesu, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, innych łódzkich uczelnioraz ok. 100 uczestników z całego kraju.
Na ręce JM Rektora Pawła Górskiego oraz Prezesa
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łej, świątecznej atmosferze. Uroczystość swą obecnością uświetnili także
przedstawiciele władz i pracownicy
uczelni oraz wydziałowi koordynatorzy ds. osób niepełnosprawnych. Jak
co roku
był z nami także profesor Paweł Srumiłło. Przewodniczący Rady Filip Loba podsumował miniony rok, wyliczając
sukcesy, jakie udało się osiągnąć, szkolenia, w których
studenci mieli okazję wziąć
udział oraz liczne konferencje.

Fot. Natalia Stawiana

Patronat Honorowy nad konferencją objęło m.in:

Fundacji „Łódź Akademicka” wpłynęło wiele listów
gratulacyjnych m.in. od Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły
się do zorganizowania konferencji „Niepełnosprawni
na rynku pracy”, szczególnie Partnerom wydarzenia
oraz patronom medialnym.
Bogaty program merytoryczny pozwolił na szeroką dyskusję o rynku pracy osób niepełnosprawnych,
ich problemach, zmaganiach i wyzwaniach jakie stoją
przed Nami wszystkimi, aby razem budować lepszą
rzeczywistość osób niepełnosprawnych.
Zapraszamy za rok na kolejną edycję konferencji.

Fot. Materiały UMed w Łodzi

w lipcu na szosowych Mistrzostwach Świata w Parakolarstwie w szwajcarskim Nottwil. Mazurek Dąbrowskiego rozbrzmiewał dla nich aż trzykrotnie.
Najpierw w wyścigu indywidualnym na czas tęczowe koszulki ze stoperem oraz tytuł Mistrzów Świata
przybrali Iwona Podkościelna i Aleksandra Wnuczek
oraz Marcin Polak i Michał Ładosz. Trzy dni później
para Podkościelna/Wnuczek triumfowała również
w wyścigu ze startu wspólnego. Męski tandem uplasował się zaraz za podium. Nie zawiodła również
Anna Harkowska, która ponownie dwukrotnie stawała na drugim stopniu podium uzyskując tym samym
tytuł Wicemistrzyni Świata. Występ w Szwajcarii to
zdecydowanie najlepszy wynik naszej reprezentacji
w historii. Oby tak dalej do Paraolimpiady w Rio.

Z życzeniami dalszej udanej współpracy, wystąpiła również Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz. Wszyscy goście, zgodnie z tradycją
świąteczną, otrzymali upominki od radosnych
pomocników Św. Mikołaja.
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