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Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, ukierunkowanego na przekazanie wiedzy, 

która pozwoli uczestnikom doświadczyć perspektywy osoby z różną niepełnosprawnością,  

a także wskaże możliwości wspierania studenta w procesie kształcenia na poziomie wyższym. 

Funkcjonowanie studentów niepełnosprawnych  
w środowisku akademickim. Szkolenie Premium. 

  

6-7-8 grudnia 2015r., Hotel Gotyk w Toruniu 

Toruń jest jednym z najważniejszych i najpopularniejszych miast turystycznych w Polsce. 

Miejsce urodzin światowej sławy astronoma Mikołaja Kopernika przyciąga urodą gotyckiej 

Starówki i osobliwościami, nagromadzonymi w mieście w ciągu blisko 800 lat. Dziś Toruń 

chlubi się przynależnością do prestiżowej grupy miast wpisanych na Listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO. Pobyt wśród toruńskich kamieniczek, z których wiele pamięta czasy 

średniowiecza, spacer po uliczkach o układzie ustalonym przed wiekami przez założycieli 

miasta, odpoczynek na wiślanym Bulwarze Filadelfijskim pamięta każdy, kto choć raz 

odwiedził miasto wielkiego astronoma. 

Trener 

Zajęcia prowadzi trener z przygotowaniem pedagogicznym i ośmioletnim doświadczeniem  

w prowadzeniu szkoleń i warsztatów. Prowadzi szkolenia dla biznesu, instytucji rynku pracy, 

instytucji pomocowych, urzędów, placówek oświatowych. Od 2006 roku pracuje w  Centrum 

Integracja Gdynia, gdzie również jest odpowiedzialna m. in. za  szkolenia zewnętrzne  

z zakresu: savoir vivre i obsługi klienta z niepełnosprawnością i wypracowanie nowych 

standardów obsługi bez barier. Ponadto zajmuje się szkoleniami i doradztwem prawno-

socjalnym dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz osób zainteresowanych tematyką 

niepełnosprawności, NGO, szkół, urzędów. Od 16 roku życia jest osobą niepełnosprawną 

ruchowo, dlatego też prowadzone zajęcia poparte są bogatym doświadczeniem osobistym. 
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DZIEŃ I (6 grudnia 2015 r.) 

14:00-16:00 – zakwaterowanie, obiad; 

16:30 – powitanie uczestników szkolenia, przedstawienie sylwetki Trenera, 

18:30 – kolacja dla osób zakwaterowanych w hotelu. 

DZIEŃ II i III (7-8 grudnia 2015 r.) 

1. Niepełnosprawność w odbiorze społecznym:  

a) kim jest osoba niepełnosprawna? 

b) warsztat wprowadzający uczestników w zakres tematyczny, 

c) status osoby niepełnosprawnej a regulacje prawne: 

 uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej - Karta Praw Osób Niepełnosprawnych  
- definicja osoby niepełnosprawnej, 

 ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (po nowelizacji) prawo osoby 
niepełnosprawnej do studiowania, 

 ratyfikacja przez Polskę Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych 
- wdrażanie systemu wsparcia w procesie edukacyjnym dla osób z różnego rodzaju 
niepełnosprawnościami, 

 ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych - prawo do podjęcia zatrudnienia a orzeczenie. 

2. Struktura osób niepełnosprawnych: 

a) struktura osób niepełnosprawnych w Polsce z podziałem na: 

 województwa, 
 rodzaj niepełnosprawności, 
 osiągane wykształcenie, 
 aktywność zawodową. 

3. Klasyfikacja niepełnosprawności ze względu na rodzaj oraz przykłady dobrych 

praktyk w komunikacji: 

a) niepełnosprawność narządu ruchu, schorzeń neurologicznych, wzroku, słuchu: 

 przedstawienie wybranych schorzeń z uwzględnieniem niektórych problemów, które 
mogłyby wystąpić w procesie kształcenia,  

b) komunikacja z osobą z niepełnosprawnością ruchową, neurologiczną, osobą  
z niedyspozycją wzroku, słuchu - dobre praktyki, wskazówki dla pracowników 
dydaktycznych, administracyjnych,  pełnomocników ds. osób niepełnosprawnych, 

c) mity i stereotypy w zakresie niepełnosprawności, 
d) ćwiczenia aktywizujące, analiza studium przypadku. 

4. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - wyznaczanie standardów kształcenia 

osób z niepełnosprawnością: 

a) stwarzania odpowiednich warunków procesu kształcenia studentów z różną 
niepełnosprawnością, 

b) dobre praktyki, 
c) katalog wydatków zabronionych. 

5. Pozasektorowa pomoc programów/projektów wspierająca studenta w procesie 

kształcenia na poziomie wyższym: 

a) program „Aktywny samorząd” - główne zasady, formy wsparcia studenta, 
b) projekty aktywizacji zawodowej i społecznej w organizacjach pozarządowych  

w zakresie rozpoczęcia i kontynuacji nauki przez osoby z niepełnosprawnością. 

6. Podsumowanie szkolenia i indywidualne konsultacje z Trenerem. 



______________________________________________________________________________ 

Optima Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr s.c. NIP 9571073089  REGON 222066079 

Siedziba: ul. Do Studzienki 26, 80-227 Gdańsk  tel. 58 552 40 20 fax. 58 727 99 33 

www.optima.edu.pl e-mail: optima@optima.edu.pl 

Termin: 6-7-8 grudnia 2015 r. 

Miejsce: Hotel Gotyk w Toruniu, ul. Piekary 20 (około 200 m Rynku) 

Cena promocyjna przy zgłoszeniu do 13 listopada: 1.431 zł.* 

Cena regularna: 1.590* 

Cena zawiera: 
- udział w szkoleniu,  
- materiały szkoleniowe i Certyfikat ukończenia szkolenia, 
- indywidualne konsultacje z Trenerem, 
- noclegi w pokoju 2-os. (6/7 i 7/8 grudnia), dopłata 100 zł do „jedynki”(za pobyt), 
- pełne wyżywienie, 
- zajęcia integracyjne (m.in. zwiedzania Muzeum Żywego Piernika). 
 
Istnieje możliwość udziału w szkoleniu bez zakwaterowania! 

Cena promocyjna przy zgłoszeniu do 13 listopada: 990 zł.* 
Cena regularna: 1.100 zł.* 

Cena zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, Certyfikat, obiady i serwis kawowy 
w czasie szkolenia oraz konsultacje z Trenerem. 

 
* szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT.  
W przypadku uczelni niepublicznych do ceny należy doliczyć 23% VAT. 

 

UWAGA!  
Zgłoszenia przyjmujemy tylko do 25 listopada!!! 

Liczba miejsc szkoleniowych i noclegowych jest ograniczona. 
O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń. 

 

  

  

Szczegóły na stronie www.optima.edu.pl oraz  

w Biurze Obsługi Klienta pod numerem 58 552 40 20 


