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W dniach 22-22 września 2005 r. odbyła się na Uniwersytecie Zielonogórskim 
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Potrzeby osób niepełnosprawnych w 
warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. Od deprywacji do 
autonomii”. Organizatorami konferencji byli: Instytut Pedagogiki i Psychologii, 
Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej UZ oraz Krajowa Izba Gospodarczo- 
Rehabilitacyjna (KIG-R) w Warszawie. Honorowy patronat nad konferencją objęli: 
Rzecznik Praw Obywatelskich, Wojewoda Lubuski, Marszałek Województwa 
Lubuskiego oraz Krajowa Izba Gospodarcza.

Celem konferencji była identyfikacja potrzeb osób niepełnosprawnych w 
Polsce i za granicą w warunkach dynamicznie zmieniającej się sytuacji społeczno- 
gospodarczej, w szczególności barier i utrudnień w ich zaspokajaniu. Przedmiotem 
obrad była następująca problematyka:

-  sytuacja egzystencjalna i psychospołeczna osób niepełnosprawnych,
-  potrzeby osób niepełnosprawnych związane z dostępem do opieki 

zdrowotnej i rehabilitacyjnej, edukacji, kultury i usług społecznych,
-  rehabilitacja zawodowa i zatrudnianie osób niepełnosprawnych,
-  rola techniki w normalizacji środowiska życia i w rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych,
-  udział organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów osób 

niepełnosprawnych,
-  możliwości i formy samoorganizacji i samopomocy środowisk osób 

niepełnosprawnych w zakresie zaspokajania własnych potrzeb.
Prace przebiegały w ramach trzech sesji plenarnych. Wprowadzeniem w 

tematykę konferencji było wystąpienie prof. W. Dykcika (UAM), poświęcone 
zmianom w kulturze, etyce i prawie zaspokajania potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami. Doświadczeniami organizacji pozarządowych w zakresie 
zaspokajania potrzeb tych osób zajął się w swoim referacie mgr W. Sobczak, prezes 
KIG-R. Zagadnienia techniczne, związane z projektowaniem ergonomicznym 
środowiska życia i pracy, przedstawił prof. E Tytyk (Politechnika Poznańska). 
Działalność Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rzecz 
aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych zreferował mgr L  Mizera. Prof.
S. Kowalik omówił zagadnienia jakości życia osób mniej sprawnych w kontekście 
koncepcji ekosystemu społecznego. Dr inż. A. Barczyński (KIG-R) zajął się 
niezmiernie ważnym zagadnieniem stanowienia prawa oraz jego wpływem na 
sprawność funkcjonowania systemu aktywizacji zawodowej tej grupy społecznej.



Społeczne i kulturowe ramy realizacji indywidualnych potrzeb stały się 
przedmiotem rozważań prof. K. Ferenz. Gość z Moskwy, doc. N.D. Sokolova 
przedstawiła nowe formy rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w 
Rosji. Z kolei dr H. Ochonczenko (UZ) zajęła się problematyką zaspokajania 
potrzeby własnej wartości będącej kluczem do autonomii osób niepełnosprawnych. 
Rolę organizacji pozarządowych w zatrudnianiu ludzi mniej sprawnych przedstawił 
dr T. Majewski, ekspert Międzynarodowej Organizacji Pracy. Relację z badań 
dotyczących potrzeb ludzi niepełnosprawnych przedstawił prof. E. Kowal (UZ), a 
wpływ techniki na zaspokajanie różnorakich potrzeb osób niepełnosprawnych 
przedstawiła dr M.A. Paszkowicz (UZ).

Ponadto uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchania referatów 
wygłoszonych w trzech sekcjach tematycznych:

-  psychospołeczne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w rodzinie i 
społeczeństwie,

-  opieka zdrowotna, edukacja i udział w kulturze osób niepełnosprawnych,
-  rehabilitacja zawodowa i zatrudnienie,
-  techniczne i społeczne wsparcie osób niepełnosprawnych.
W konferencji wzięli udział naukowcy i praktycy z wielu ośrodków krajowych i 

zagranicznych (w tym z Niemiec, Czech i Rosji) -  zarówno osoby sprawne, jak i 
niepełnosprawne.

Należy podkreślić, że po raz pierwszy na Uniwersytecie Zielonogórskim (a 
prawdopodobnie także i w Polsce) odbyła się konferencja zorganizowana przez 
instytuty z dwóch różnych wydziałów oraz przez jednostkę reprezentującą sferę 
gospodarczą. Umożliwiło to z jednej strony bardzo szerokie, holistyczne spojrzenie 
na osobę niepełnosprawną, jej potrzeby i problemy, z drugiej -  dało możliwość 
zapoznania się z dorobkiem teoretycznym i praktycznym wielu różnych dziedzin w 
zakresie zaspokajania tych potrzeb i rozwiązywania problemów oraz wzajemną 
wymianę doświadczeń. Taka formuła konferencji spotkała się z uznaniem 
uczestników konferencji.


