
38

Przygotowaniu człowieka do spełniania siebie służą 
działania realizowane w obszarze edukacji i aktywizacji 
społeczno-zawodowej. Dlatego tak ważna jest nie 
tylko kwestia, która reguluje szeroko ujęte prawa 
człowieka, ale również konkretne rozwiązania na rzecz 
dostosowania systemów społecznych do potrzeb ludzi 
i wymaganych norm ich funkcjonowania. 

W przypadku osób z niepełnosprawnościami 
z pewnością istotna jest otwartość systemu edukacji, 
a w dalszej perspektywie dostęp tych osób do pracy 
zawodowej na zasadach równouprawnienia.

Osoby z niepełnosprawnościami mogą być aktywne 
zawodowo w branży health&beauty, a ich rozwój 
edukacyjny i zawodowy to proces, który może wspierać 
również szkoła wyższa we współpracy z jej otoczeniem 
społeczno-gospodarczym. 

Powyższą tezę udowodniła konferencja naukowa – 
„RAZEM – edukacja i rozwój zawodowy osób 
niepełnosprawnych w health&beauty” zorganizowana 
przez Wyższą Szkołę Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, 
która odbyła się w formie online w dniu 24- 25 listopada 
2021 r. Patronat honorowy nad konferencją objął 
Rzecznik Praw Obywatelskich. 

Konferencja miała na celu upowszechnienie działań 
służących zwiększaniu dostępności edukacji w obszarze 
nauk o zdrowiu oraz zwiększaniu aktywności zawodowej 
i zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w branży 
health&beauty. 

Wydarzenie było okazją do wymiany dobrych praktyk 
między przedstawicielami branży health&beauty 
zatrudniającymi osoby z niepełnosprawnościami.

Konferencja dała osobom z niepełnosprawnościami 
możliwość „spotkania się” z pracodawcami oraz dostęp 

do udziału w działaniach, które zwiększą ich szansę na 
znalezienie właściwej dla siebie pracy. Konferencja 
oceniła możliwości współpracy na rzecz osób 
z niepełnoprawnościami pomiędzy uczelnią a szeroko 
pojętą branżą health&beauty, wskazując wyjątkową rolę, 
jaką każda ze stron może odgrywać w zastosowaniu 
teorii w praktyce i tworzeniu środowiska dla trwałej 
oraz pozytywnej zmiany. Wydarzenie pokazało również 
korzyści dla pracodawców wynikające z zatrudniania 
osób z niepełnosprawnościami.

Tematyka konferencji została podzielona na 
wystąpienia i panele ekspertów, wśród których 
omówiono interesujące tematy, m. in.: 
• Działalność, zadania i cele Biur ds. Osób 

Niepełnosprawnych w szkołach wyższych; 
• Wsparcie studentów z niepełnosprawnościami;
• Wsparcie psychologiczne studentów 

z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi 
potrzebami;

• Motywacje, oczekiwania i potrzeby środowiska 
studenckiego w kontekście podejmowania 
aktywności zawodowej;

• Adaptowaną aktywność fizyczną jako narzędzie 
aktywizacji osób z niepełnosprawnościami;

• Dostosowanie stanowiska pracy dla osób 
z niepełnosprawnościami w branży health&beauty;

• Savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnością 
ruchową;

• Jeden drugiemu – motywacja, współpraca, wsparcie 
dla osób z dysfunkcją narządu ruchu;

• Zwiększanie aktywności zawodowej i zatrudnienia 
osób z niepełnosprawnością w branży 
health&beauty;
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• Metody wsparcia studentów 
z niepełnosprawnościami oraz dostosowania 
w uczelni wyższej;

• Modele komunikacji z osobami 
z niepełnosprawnościami;

• Dostępność szkół wyższych dla osób 
z niepełnosprawnościami;

• Aktywizację osób z dysfunkcją narządu ruchu 
i możliwości rozwoju zawodowego;

• Potrzeby osób głuchych w kontekście aktywizacji 
zawodowej;

• Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy 
w kontekście zwiększania aktywności zawodowej 
i zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami;

• Szanse i możliwość w aktywizacji osób 
niewidomych;

• Budowanie pewności siebie u osób 
z niepełnosprawnościami;

• Odpowiedzi na pytanie: Dlaczego warto zatrudniać 
osoby z niepełnosprawnościami?

Uczestnicy mieli okazję do wymiany wiedzy oraz do 
budowania nowych partnerstw, które odzwierciedlają 
jedno z największych wyzwań naszych czasów: 
integrację.


