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Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 
wychodzi naprzeciw potrzebom studentów ze szczególnymi potrzebami, 

w tym z niepełnosprawnościami.

Na naszej uczelni funkcjonuje Pełnomocnik Rektora ds. osób 

ze szczególnymi potrzebami oraz Sekcja ds. wsparcia osób  

ze szczególnymi potrzebami oraz pomocy materialnej dla studentów.

Na uczelni funkcjonuje Zespół ds. zapewnienia dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami. W procesie wsparcia biorą udział dziekani 

wydziałów, nauczyciele akademiccy lub osoby prowadzące zajęcia 

dydaktyczne, pracownicy administracyjni uczelni.

Akademia Kaliska udziela różnego rodzaju wsparcia, również dla osób 

w trudnej sytuacji, nieposiadających orzeczenia o niepełnosprawności.

O AKADEMII KALISKIEJ
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Uczelnia pod względem infrastrukturalnym jest dostępna dla osób 
z niepełnosprawnościami.

Obiekty dydaktyczne oraz dom studenta przystosowane są do przyję-
cia studentów niepełnosprawnych ruchowo, wyposażone są w windy 
i podjazdy.

W części  sal  wykładowych znajdują się pętle induk-

cyjne współpracujące z indywidualnymi aparatami słu-

chowymi, wspomagające osoby niedosłyszące.

W bibliotekach znajdują się stanowiska komputerowe 

wyposażone specjalistyczne oprogramowanie umożli-

wiające samodzielną pracę zarówno osobom niewido-

mym, jak i słabowidzącym.

DOSTĘPNOŚĆ AKADEMII KALISKIEJ



Uczelnia
PROFESJONALISTÓW

5INFORMATOR
dla osób ze szczególnymi
potrzebami

Studenci z niepełnosprawnościami oraz osoby, którym sytuacja zdro-
wotna utrudnia studiowanie, mogą ubiegać się o wsparcie – dostosowa-
nie procesu kształcenia do potrzeb osób znajdujących się w szczególnej 
sytuacji zdrowotnej.

Wsparcia, jakie oferuje uczelnia to m.in.:

• Świadczenia z Funduszu stypendialnego,

• Dostosowanie procesu kształcenia do możliwości studenta,

• Pomoc psychologiczna,

• Wypożyczenie sprzętu.

Przedstawione formy proponowanych rozwiązań są zależne od potrzeb 
studentów. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj 
się z nami!

Studenci Akademii Kaliskiej mają możliwość ubiegania się o różne formy 
wsparcia finansowego.. Należą do nich:

• Stypendium socjalne,

• Stypendium rektora,

• Stypendium dla osób niepełnosprawnych

• Zapomoga.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przeznaczone jest dla osób 
posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Taka 
pomoc dla osób niepełnosprawnych przyznawana jest na okres ważności 
orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, na okres 9 miesięcy. 
Wysokość świadczenie uzależnione jest od stopinia niepełnosprawności 
studenta.

WSPARCIE DLA OSÓB
ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

WSPARCIE FINANSOWE
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Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na wy-
posażeniu posiada:

• Przenośne Cewki indukcyjne,

• Lupa Compact 6 HD Speech,

• Stanowiska komputerowe z powiększoną myszą Big Track,

• Stanowiska komputerowe z klawiaturą ZoomText,

• Powiększalnik ONYX Deskset HD,

• Stanowiska komputerowe z oprogramowaniem ZoomText Magnifier 
and Reader,

• Krzesła ewakuacyjne dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Są to urządzenia które maja ułatwić adaptacje procesu kształcenia oraz 
komfort i bezpieczeństwo studentom ze szczególnymi potrzebami.

Akademia Kaliska im. Prezyden-
ta Stanisława Wojciechowskiego 
umożliwia studentom z orzecze-
niem o niepełnosprawności wypo-
życzenie do celów edukacyjnych 
sprzętu elektronicznego:

• notebooków,

• myszek Bigtrack,

• dyktafonów,

• tabletów.

SPRZĘT NA WYPOSAŻENIU

SPRZĘT NA WYPOŻYCZENIE
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Studenci, doktoranci, a także słuchacze studiów podyplomowych 
z orzeczeniem o niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym  
i znacznym, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi, mogą ubiegać  
się o dofinansowanie studiów w ramach programu realizowanego przez 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny 
Samorząd”. Pomoc w uzyskaniu wykształcenia można uzyskać  
w ramach:

• dofinansowania kosztów czesnego

• dodatku na pokrycie kosztów kształcenia (np. czynszu w akademiku, 
zakupu pomocy dydaktycznych, pokrycia kosztów dojazdu 
na zajęcia).

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
lub Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie właściwym dla miejsca 
zamieszkania.

AKYWNY SAMORZĄD
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Możliwość 
dofinansowania 
wynajmu przez okres 
36 miesięcy
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Program mieszkanie dla absolwenta umożliwia otrzymanie 
dofinansowania wynajmu przez okres 36 miesięcy. Pomoc rządowa 
ma charakter degresywny, a to oznacza, że w pierwszym roku, dopłata 
wyniesie 100 proc., w drugim 70 proc. a w trzecim, i tym samym 
ostatnim roku, tylko 40 proc. kosztów najmu, które obowiązują dla danej 
lokalizacji. Realizacją programu Mieszkanie dla absolwenta z PFRON ma 
zająć się samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejscowość 
zamieszkania wnioskodawcy.

Z programu Mieszkanie dla absolwenta oferowanego w ramach programu 
Samodzielność – Aktywność – Mobilność! może skorzystać każdy, kto 
ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełni poniższe warunki:

• ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

• w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także 
w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi 
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

• ma status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej 
(wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 
miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

Dodatkowo taka osoba powinna 
złożyć oświadczenie o braku moż-
liwości zamieszkania w miejsco-
wości realizowania aktywności 
zawodowej oraz oświadczenie o 
poszukiwaniu zatrudnienia lub o 
podjętym zatrudnieniu.

MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA
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Osoba mająca problemy z narządami słuchu, członek jej rodziny oraz 
osoba mająca stały lub bezpośredni kontakt z taką osobą, składają wnio-
sek o dofinansowanie kosztów szkolenia języka migowego do Oddziału 
PFRON właściwego ze względu na miejsce jego zamieszkania.

Wniosek można złożyć w każdym czasie. Wniosek złożony w okresie 
od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego jest 
rozpatrywany w pierwszym miesiącu następnego roku.

Wysokość dofinansowania wynosi:

• dla osoby uprawnionej – nie więcej niż 95% kosztów szkolenia,

• dla członka rodziny osoby uprawnionej

• dla osoby mającej z nią stały lub bezpośredni kontakt – nie więcej niż 
90% kosztów szkolenia.

DOFINANSOWANIE DO SZKOLENIA 
Z JĘZYKA MIGOWEGO I INNYCH ŚRODKÓW 
KOMUNIKOWANIA SIĘ
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Jedyny w Wielkopolsce OŚRODEK WSPARCIA I TESTÓW funkcjonuje 
przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu.

Celem działania OWiT jest zwiększanie, podtrzymywanie 
i  poprawianie możliwości samodzielnego funkcjonowania osobom 
z niepełnosprawnościami. W ramach działania OWiTu specjaliści 
udzielają porad, konsultacji, umożliwiają także bezpłatne testowanie 
i wypożyczanie technologii asystującej. OWiT Kalisz posiada 
najnowocześniejszy specjalistyczny sprzęt z zakresu technologii 
wspomagających np. Cyber Oko, odtwarzacze książki mówionej, 
linijka brajlowska, Mówik, drukarka brajlowska, powiększalniki, lupy 
elektroniczne etc.

Ośrodek Wsparcia i Testów w Kaliszu powstał na podstawie umowy 
dotyczącej powierzenia Miastu Kalisz zadania pn. „Utworzenie 
i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów”, funkcjonującego przy 
Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu w ramach programu 
Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. 
„Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”.

Zadanie jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

OŚRODEK WSPARCIA I TESTÓW
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FUNDACJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Z UCZELNIĄ

Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) 
świadczą kompleksowe usługi informacyjne i doradcze dla osób z nie-
pełnosprawnością oraz ich otoczenia, a także usługi eksperckie mające 
na celu optymalne zaopatrzenie osób z niepełnosprawnościami w sze-
roko pojmowane technologie asystujące. Centra powstały w ramach re-
alizacji przez PFRON programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla 
osób z niepełnosprawnością”.

1. Udzielanie informacji

2. Podejmowanie działań 
związanych z pomocą osobie 
z niepełnosprawnością, 
poprzez kontakt z właściwą 
instytucją według 
kompetencji.

CENTRUM INFORMACYJNO-DORADCZE

Do głównych zadań centrów 
informacyjno-doradczych należą m.in.:

Akademia Kaliska współpracuje. z fundacjami działającymi na terenie 
miasta Kalisz. Do tych fundacji należą: Fundacja Klucz, Fundacja Bread 
of life, Fundacja Mocni Miłością
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Pełnomocnik Rektora ds. osób ze szczególnymi potrzebami wraz 
z Sekcją ds. wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami oraz pomocy 
materialnej dla studentów zapraszają do kontaktu.

Pełnomocnik Rektora 
ds. osób ze szczególnymi potrzebami 

ul. Nowy Świat 4, Kalisz  |  pokój 40

telefon: 62 76 79 542  |  kom. 880 849 223

j.przylecka@akademia.kalisz.pl

Sekcja ds. wsparcia osób  
ze szczególnymi potrzebami oraz pomocy 

materialnej dla studentów

ul. Nowy Świat 4, Kalisz  |  pokój 28

telefon: 62 76 79 598  |  kom.: 728 951 522

fundusz.pomocy@akademia.kalisz.pl

KONTAKT

Dołącz 
DO NAS!


