
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ

BIURA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

w roku akademickim 2018/2019

Działania  na  rzecz  studentów  z  orzeczonym  stopniem  niepełnosprawności  są

w Wyższej  Szkole  Gospodarki  Krajowej  w  Kutnie  prowadzone  przez  Biuro  ds.  Osób

Niepełnosprawnych (reprezentowane przez Mgr Anetą Moszczyńska). Do zadań Bira należy

między innymi pomoc doraźna w rozwiązywaniu problemów osób z niepełnosprawnością

(w tym  poradnictwo  psychologiczne  oraz  doradcy  zawodowego);  aktywizacja  studentów

z orzeczonym  stopniem  niepełnosprawności;  działania  na  rzecz  integracji  studentów

z niepełnosprawnością  w środowisku akademickim; organizowanie i  udział  w warsztatach,

konferencjach,  seminariach,  poświęconych  problematyce  niepełnosprawności;  współpraca

z samorządami  i  organizacjami  zewnętrznymi  w  zakresie  działań  na  rzecz  studentów

z niepełnosprawnością.

Na początku roku akademickiego zorganizowano spotkanie, w trakcie którego studenci zostali

zapoznani  z  zadaniami  Biura  oraz  poinformowani  o  możliwości  korzystania  z  pomocy

i wsparcia oferowanego przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.

W  roku  akademickim  2018/2019  podjęto  następujące  działania  na  rzecz  studentów

z orzeczonym stopniem niepełnosprawności:

1. Zapewniono  studentom opiekę  psychologiczną:  raz  w  miesiącu  odbywały  się  dyżury

psychologa. W tym okresie ze wsparcia oferowanego w ramach indywidualnych spotkań

skorzystały 2 osoby.

2. Przeprowadzono  analizę  za  pomocą  ankiet  problemów  niepełnosprawnych  studentów

w WSGK

3. W  bibliotece  doposażona  stanowiska  komputerowe  z  dostępem  do  Internetu,  przeznaczone

wyłącznie dla osób niepełnosprawnych. Stanowiska są wyposażone w specjalistyczny sprzęt dla

osoby  niepełnosprawnej  z  dysfunkcją  ruchową  kończyn  górnych  i  dolnych  (klawiatury,

siedziska).

4. Dalsza  realizacja  programu  pomocy  niepełnosprawnym  ruchowo  i  niewidomym

studentom w formie usług Asystenta  Osoby Niepełnosprawnej.  Praca ich polegała  na

pomocy w procesie edukacji,  przemieszczaniu się, pomocy podczas zajęć sportowych,

przygotowywaniu  materiałów  dydaktycznych  oraz  wsparciu  w  trakcie  organizacji

różnych przedsięwzięć. Wymagania. Przede wszystkim była to pomoc w robieniu notatek

dla  osób,  które  mają  problemy  z  dłońmi  i  rękoma,  pomoc  osobie  słabowidzącej  w



odczytywaniu tekstu, pomoc w poruszaniu się osobie na wózku czy też pomoc osobie

słabosłyszącej w pełnym uczestnictwie w zajęciach. W roku akademicki jedna studentka

poruszająca się na wózku skorzystała z pomocy asystenta 

Wnioski:

1. Studenci  Wyższej  Szkoły  gospodarki  Krajowej  w  Kutnie  z  orzeczonym  stopniem

niepełnosprawności  mają  potrzebę  aktywnego  uczestnictwa  w  życiu  społeczności

akademickiej oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami, 

2. Biuro  ds.  osób  niepełnosprawnych  musi  wprowadzić  zmiany  w  celu  rozszerzenia

i pogłębienia  informacji  w  zakresie  usług  świadczonych  przez  Biuro  a  także,

usprawnić ścieżkę informacji aby dotrzeć do jak największej grupy osób. 

3. Zbadać  należy  czy  studenci  posiadający  orzeczenia  o  stopniu  niepełnosprawności,

dysponują wiedzę z zakresu systemy stypendialnego na Uczelni, jeśli tak to jakiego

wsparcia dodatkowe oczekują z Uczelni. 

Plany działań na rzecz studentów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności na rok

akademicki 2019/2020:

1. Kontynuowanie  pomocy  indywidualnej  (pomoc  doradcy  zawodowego,  pomoc

psychologiczna).

2. Organizacja spotkań z doradcą zawodowym.

3. Przeprowadzenie  badań  czy  studenci  posiadający  orzeczenia  o  stopniu

niepełnosprawności, dysponują wiedzę z zakresu systemy stypendialnego na Uczelni,

jeśli tak to jakiego wsparcia dodatkowe oczekują z Uczelni. 

4. Zacieśnianie  współpracy  z  instytucjami  wspierającymi  osoby  niepełnosprawne,

wymiana informacji dotyczących podejmowanych działań.

Kutno, dnia 25 wrzesień 2019r


