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Ułatw To!
Michał Krzyżowski

„UŁATW TO – poprawa funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami na Uczelniach Technicznych” to pierwsza
konferencja poświęcona tematyce obecnego stanu zagospodarowania oraz przystosowania przestrzeni i możliwości kampusów szkół wyższych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Konferencja odbyła się w Warszawie oraz trwała od 8 do
10 listopada 2019 r. Uczestnikami byli studenci i pracownicy związani z tematyką studiowania osób z niepełnosprawnościami na uczelniach technicznych.
Idea konferencji
Ideą projektu było zidentyfikowanie największych utrudnień na danym
kampusie okiem studenta z niepełnosprawnością/osoby zaangażowanej w
pomoc osobom z niepełnosprawnościami oraz znalezienie rozwiązania
i dostosowania go poprzez możliwości
samorządu
studenckiego/pracowników uczelni do implementacji w rzeczywistości.
Podczas otwarcia konferencji prelekcję gościnną pt. „Jak zmienić uczelnię zgodnie z ideą projektowania uniwersalnego” wygłosił dr hab. inż. arch.
Marek Wysocki, prof. nadzw. PG - Dyrektor Centrum Projektowania Uniwersalnego na Politechnice Gdańskiej.

Fot. A. Czyżniak

Następnie uczestnicy konferencji
wzięli udział w panelu szkoleniowym
pt. „Problematyka studiowania osób
z niepełnosprawnościami – wprowadzenie do tematu” prowadzonych przez:
• Dariusza Gosk - Dyrektora Agencji
Zatrudnienia i Członka Zarządu Fundacji Aktywizacja (panel skierowany
do pracowników uczelni),
• dr Joannę Sztobryn-Giercuszkiewicz - Pełnomocnik Rektora PŁ ds.

Osób Niepełnosprawnych – (panel
skierowany do studentów i przedstawicieli samorządów studenckich).
Drugiego dnia konferencji dr Joanna
Sztobryn-Giercuszkiewicz zapoznała
uczestników z kwestiami prawnymi
dotyczącymi osób z niepełnosprawnościami podczas szkolenia „Prawa
przysługujące osobom z niepełnosprawnościami w świetle przepisów”,
natomiast mgr Anna Lulek oraz mgr
inż. Andrzej Wójtowicz - Konsultanci Biura ds. Osób Niepełnosprawnych
AGH zapoznali uczestników z przykładami rozwiązań, które mogą być wdrożone na wielu kampusach w panelu pt.
„Wdrażanie ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami”.
Po odbytych szkoleniach uczestnicy
wzięli udział w części warsztatowej
„Projektowanie bez ograniczeń - wypracowanie rozwiązań w odpowiedzi
na zidentyfikowane potrzeby” prowadzonej przez Katarzynę Bąk - projektantkę produktów cyfrowych w netguru. Podczas warsztatów uczestnicy
nabyli wiedzę dotyczącą pracy projektowej, skupili się na identyfikacji
potrzeb osób z niepełnosprawnościami
na konkretnych kampusach i wypracowali rozwiązania jak tym potrzebom
zaradzić.

Mierzalny efekt
Efektem końcowym jest 8 projektów. Podejmują one bardzo szerokie
spektrum zagadnień i są bardzo różnorodne – z jednej strony wskazują na
ułatwienia architektoniczne (projekt
przedstawicieli Politechniki Łódzkiej
zakłada stworzenie nakładki na mapę
Politechniki z informacjami o przeszkodach w budynkach oraz w przestrzeni kampusu lub ich braku, i tym
samym dostępności danych miejsc
– dodatkowo utworzenie aplikacji mobilnej z taką mapą), wskazują na potrzebę wprowadzenia pewnych rozwiązań na poziomie organizacji (projekt
przedstawicieli Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
zakłada szkolenie osób odpowiedzialnych za organizację wydarzeń akademickich w celu ustanowienia pewnego
standardu - utworzenie dla organizatorów wydarzeń na uczelni (samorządu,
uczelnianych organizacji, jednostek,
a także organizatorów juwenaliów)
listy zawierającej wszystkie standardy jakie muszę zapewnić osobom
niepełnosprawnym, by podczas procesu tworzenia wydarzenia zadbać o
każdy aspekt mogący powodować barierę) oraz zwracają uwagę na barierę
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psychologiczną (projekt przedstawicieli Akademii Górniczo – Hutniczej
zakłada szkolenia, w których samorządowcy będą wcielać się w daną niepełnosprawność np. próba komunikacji
bez użycia mowy, próba przemieszczania się z opaską na oczach, próba
wykonywania codziennych czynności
na wózku inwalidzkim – tak aby osoby
pełnosprawne doświadczyły z czym
borykają się osoby niepełnosprawne,
dodatkowo warsztaty psychologiczne
w których psycholog uczy jak indywidualnie podejść do każdego z osobna,
z uwzględnieniem jednostki chorobowej).
Współpraca jako klucz do sukcesu
Istotnym aspektem konferencji była
wymiana doświadczeń pomiędzy studentami i pracownikami Uczelni z całej Polski.
Jednym z bardzo dobrych przy-

kładów wymiany doświadczeń jest
tutaj Politechnika Warszawska, której przedstawiciele zdiagnozowali
problem studentów z „niewidoczną”
niepełnosprawnością - brak modelu
wsparcia dla osób bez orzeczeń o niepełnosprawności oraz brak umiejętności postępowania wśród dydaktyków
i studentów wobec osób niepełnosprawnych,
przewlekle
chorych
lub w trudnej sytuacji życiowej, czego na pierwszy rzut oka nie widać.
Odpowiedzią na ten problem według nich powinno być stworzenie
zrzeszenia osób niepełnosprawnych,
które w przyszłości będzie mogło zostać przekształcone w Radę ds. Osób
z Niepełnosprawnością, a inspiracją do tego była Rada Studentów
z Niepełnosprawnością, która istnieje
na Politechnice Łódzkiej.
Konferencja miała na celu wypracowanie relacji pomiędzy różnymi
grupami akademickimi – studentami
z niepełnosprawnościami, pracowni-

kami zajmującymi się zapewnieniem
ich potrzeb oraz samorządami studenckimi, (które swoimi działaniami mogą
zadbać o poprawę funkcjonowania
swoich kolegów i koleżanek), a także
wymianę doświadczeń oraz wypracowanie konkretnych rozwiązań, które
mogą być inspiracją do wdrożenia
na Uczelniach.
Mamy nadzieję, że uczestnicy wrócili do swoich miast bogatsi o pewną
wiedzę oraz z pakietem nowych pomysłów, jak UŁATWIĆ studiowanie osób
z niepełnosprawnościami na polskich
Uczelniach.
Michał Krzyżowski
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, trener
budowania relacji i wizerunku
w biznesie oraz zastosowania technik kreatywności. Współzałożyciel
Fundacji na Dużą Skalę, prezes
i założyciel Instytutu Innowacyjnej Nauki.
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