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Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy na X Ogólnopolskie Spotkanie Studentów Niepełnosprawnych,
które odbędzie się w dniach 5-8.07.2013 r. w Krakowie.
Konferencja ta odbywa się co roku, a przewodnictwo tegorocznego Spotkania objęło
Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych AGH. Współorganizatorami są Zrzeszenia Studentów
Niepełnosprawnych trzech krakowskich uczelni: Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu
Pedagogicznego oraz Politechniki Krakowskiej. Wspierać nas również będą Pełnomocnicy Rektorów
ds. Osób Niepełnosprawnych poszczególnych Uczelni oraz Fundacja Studentów i Absolwentów AGH
„Academica”. Wspólna organizacja tego zjazdu odbywa się w ramach porozumienia dotyczącego
współpracy jednostek ds. osób niepełnosprawnych z dnia 27 października 2010 roku.
Pierwsze takie spotkanie odbyło się 10 lat temu w Krakowie, zaraz po założeniu pierwszego
w Polsce Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych na Akademii Górniczo-Hutniczej. Idea ta jest
kontynuowana, bo widzimy owoce tych spotkań. Na kolejnych uczelniach Polsce powstają
organizacje studenckie zajmujące się tematyką niepełnosprawnych, biura ds. osób
niepełnosprawnych, które działają w celu zmniejszenia barier w dostępie do edukacji. Coraz więcej
uczelni organizuje konferencje – są to okazje do spotkań w większym ogólnopolskim gronie,
do wymiany doświadczeń i integracji.
Podczas Spotkania, oprócz wymiany doświadczeń, będziemy zastanawiać się także nad
sposobami pokonania, najistotniejszych z naszej perspektywy, trudności związanych
z niepełnosprawnością. Tematem tegorocznej konferencji jest „Wizerunek osób niepełnosprawnych
w różnych aspektach życia”. Porozmawiamy o tym, jak postrzegane są osoby niepełnosprawne
w społeczeństwie. Poruszymy problem zatrudnienia osób niepełnosprawnych, kampanie społeczne,
wizerunek w mediach, a także funkcjonowanie w życiu codziennym. Spotkamy się z gośćmi
specjalnymi, związanymi z działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych, z młodymi aktywnymi
osobami, które chcą coś zmienić w swoim otoczeniu i postrzeganiu przez innych. Będzie też czas na
zwiedzanie Krakowa, czas na rozrywkę. Wierzymy, że Spotkanie to będzie okazją do wspólnego
rozwijania pomysłów i nawiązania współpracy między przedstawicielami różnych uczelni z całej
Polski. Chcemy także, by w takich spotkaniach brali udział przedstawiciele różnych organizacji
studenckich, dlatego prosimy o przekazanie informacji o Spotkaniu dalej. Nie chcemy się zamykać
tylko we własnym gronie niepełnosprawnych.
Zapraszamy do wymiany doświadczeń, współpracy i integracji!

Z poważaniem,
Organizatorzy X OSSN

