
Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych UMCS 
w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej funkcjonuje 
od 2009 roku. Celem pracy Zespołu jest wspieranie stu-
dento w z niepełnosprawnos ciami w s rodowisku akade-
mickim, w procesie zdobywania wiedzy, w rozwoju 
sfery fizycznej, intelektualnej i społecznej oraz w efek-
tywnym wykorzystaniu czasu studio w. W czasie dyz u-
ro w pracownicy Zespołu udzielają porad związanych 
ze studiowaniem oraz potrzebami edukacyjnymi i za-
wodowymi.  
Studenci, kto rzy ze względu na swoją niepełnospraw-
nos c , potrzebują pomocy mogą ubiegac  się o nią w sie-
dzibie Zespołu, korzystając z bezpłatnych, wybranych 
i dostosowanych indywidualnie form wsparcia. 
Duz ym zainteresowaniem cieszą się transport na zaję-
cia dydaktyczne, pomoc asystenta dydaktycznego oraz 
wypoz yczalnia sprzętu. Dodatkowo studenci uczestni-
czą w lektoratach z języka angielskiego oraz zajęciach 
sportowych. Chcąc pogłębic  swo j rozwo j osobisty, stu-
denci korzystają z konsultacji prawnych, zawodowych 
oraz psychologicznych. Rehabilitację społeczną studen-
to w z niepełnosprawnos ciami uzupełniają wyjazdy 
szkoleniowe i integracyjne. 
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ZRZESZENIE STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

„ALTER IDEM” UMCS 

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter 
Idem” UMCS jest organizacją studencką, która zrze-
sza na ro wnych prawach studento w z niepełnosprawno-
s ciami, jak i pełnosprawnych studento w UMCS. Działa 
od 2010 roku. Reprezentuje interesy studento w niepeł-
nosprawnych, integruje ich ze s rodowiskiem akademic-
kim, aktywizuje do działalnos ci społecznej, naukowej, 
sportowej i kulturalnej. Podejmuje działania mające na 
celu likwidację barier społecznych i komunikacyjnych. 
Podczas studio w na Uniwersytecie Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie, członkowie Zrzeszenia, zaro w-
no pełno, jak i niepełnosprawni mogą liczyc  na ro z nego 
rodzaju szkolenia, wsparcie, wyjazdy integracyjne . 
Zrzeszenie wspo łpracuje z ro z nymi organizacjami i in-
stytucjami, między innymi: Zespołem ds. Studento w Nie-
pełnosprawnych UMCS, Studenckim Pełnomocnikiem 
ds. Studento w Niepełnosprawnych UMCS, Zarządem 
Uczelnianym Samorządu Studento w UMCS, Fundacją 
„Szansa dla niewidomych” (Oddział Lubelski). 
 

Dlaczego „Alter Idem”? Z łac. „Inny, ale taki sam”. 
Dlaczego inny? Każdy ma inne zdolności, inaczej po-
strzega rzeczywistos c .  
Dlaczego taki sam? Jest człowiekiem, ma takie same 
uczucia, prawa i obowiązki. 
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MARZEC MAJ 

WIOSNOWISKO – Karpacz, 22-29 ma-

rzec 2014; podczas wycieczki zwiedzali-

s my m.in. Czeską Pragę, Sudety, Zamek 

Legend S ląskich. Odbywały się szkolenia 

dotyczące metod rekrutacji, przygotowu-

jące do przyszłego zawodu oraz wieczor-

ki integracyjne. Jedną z atrakcji wyjazdu 

była profesjonalna sesja fotograficzna. 

Wro cilis my pełni pozytywnej energii 

i jestes my przekonani, z e ten wyjazd za-

pamiętamy na długo! 

IV ROCZNICA INAUGURACJI ZRZESZENIA STU-

DENTÓW NIEPENOSPRAWNYCH „ALTER 

IDEM” UMCS - Lublin, 15-16 maja 2014; w ra-

mach obchodo w, odbył się m.in. panel ekspercki, 

podczas kto rego zaprezentowana została dzia-

łalnos c  Zespołu ds. Studento w Niepełnospraw-

nych, piknik integracyjny, występ Teatroterapii 

Lubelskiej „Spowiedz  w drewnie”, dyskusja 

na temat zadan  uczelnianych jednostek na rzecz  

oso b z niepełnosprawnos ciami. Atrakcją pikniku 

były koncerty zespołu „Na Go rze” oraz Pawła 

Ejzenberga. Zaprosiliśmy różne organizacje 

pomagające osobom niepełnosprawnym: 

„Fundacja ALPHA”, „Fundacja Aktywnej Rehabi-

litacji”, „Fundacja Szansa dla niewidomych”, 

„Stowarzyszenie Wesoły Diabetyk”, „Fundacja 

5 pora roku”, „Fundacja Likejon”.  

 

NOC UNIWERSYTETÓW – Lublin, 30 maj 2014; 

prezentowalis my działalnos c  Zrzeszenia i grę 

Boccia, kto ra jest dyscypliną paraolimpijską. 

Z życia Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem” oraz Zespołu ds. Studentów Niepełnospraw-
nych UMCS… 
Wyjazdy i wydarzenia były wspaniałą okazją do zacies nienia więzi i nawiązania nowych przyjaz ni. Kaz dy pozostawił 
w pamięci piękne wspomnienia i nowe dos wiadczenia.  
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SIERPIEŃ GRUDZIEŃ PAŹDZIERNIK 

WIGILIA – Lublin, grudzien  2014; 

spotkanie opłatkowe Zrzeszenia, 

Zespołu, pracowniko w UMCS oraz 

absolwento w. To był dla nas bardzo 

wzruszający, wieczo r. Us wietnił 

go piękny występ naszej niewidomej 

kolez anki, kto ra fenomenalnie wy-

konała kolędy i pastorałki.  

OBÓZ  JĘZYKOWY - Inowro-

cław, sierpien  2014; opro cz 

nauki języka angielskiego, mie-

lis my okazję zwiedzic , m. in.: 

Biskupin, Gniezno, Torun . Spa-

cerowalis my po terenie tęz ni 

solankowych w Inowrocławiu, 

a wieczorami uczestniczylis my 

w wieczorkach integracyjnych. 

Wyjazd ten dodał nam zapału 

do nauki i działania! 

DNI ADAPTACYJNE – Jano w Lubel-

ski, 17-19 paz dziernik 2014; 

to niemal stałe miejsce naszych 

jesiennych wyjazdo w integracyj-

nych. Ostatnio jez dzilis my samo-

chodem terenowym, a największą 

atrakcją była jazda konno (!). 

W trakcie pobytu odbyło się szko-

lenie z rozwoju osobistego. Dni Ad-

aptacyjne skierowane są gło wnie 

do studento w I roku studio w, ale 

pojechac  z nami moz e kaz dy! 

Są to niezapomniane chwile.  

2014 



Zespo ł ds. Studento w Niepełnosprawnych UMCS orga-
nizuje szkolenia, spotkania informacyjne, wykłady, kto -
rych celem jest pomoc w zdobywaniu umiejętnos ci 
przydatnych w rozwoju osobistym, edukacyjnym oraz 
zawodowym. W roku 2014 zorganizowany został cykl 
wykłado w „Poznaj ciekawy zawo d”, w ramach kto rych 
studenci mogli poznac  pracę: psychologa, pedagoga 
specjalnego, animatora kultury oraz radcy prawnego. 
Odbyły się ro wniez  spotkania informacyjne z przedsta-
wicielami Agencji Zatrudnienia KALICH, Fundacji Fuga 
Mundi oraz Wojewo dzkiego Urzędu Pracy.  
Zespo ł wraz z Wydziałem Filozofii i Socjologii prowadzi 
takz e projekt „Przyjazny Uniwersytet” dotyczący 
wsparcia oso b dos wiadczających kryzysu zdrowia psy-
chicznego. W ramach projektu odbywają się wykłady 
dotyczące zagadnien  z psychoedukacji i psychoprofilak-
tyki zdrowia psychicznego. Do tej pory w wykładach 
wzięło udział około 500 oso b. 

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych  
„Alter Idem” UMCS 
Dom Studencki „BABILON” 
ul. Radziszewskiego 17/9, 20-036 Lublin 
e-mail: zsnalteridem.umcs@gmail.com 
https://www.facebook.com/zsn.alteridem/ 
 
Obecne władze Zrzeszenia: 
Prezes: Rafał Knap 
Wiceprezesi: Monika Niklewicz, Łukasz Piwowarski 
Skarbnik: Aneta Pałyska 

KONTAKT 

SZKOLENIA 

Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych 
Biuro Spraw Studenckich 
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów 
Dom Studencki „BABILON” 
ul. Radziszewskiego 17/9, 20-036 Lublin 
tel: (81) 537-58-90 
e-mail: punkt@poczta.umcs.lublin.pl 
 
GODZINY DYŻURÓW 
poniedziałek - piątek: 9.00 – 14.00 

Przygotowanie biuletynu: 
Tekst: Anna Małoszewska (ZSN „Alter Idem”) 
 Rafał Knap (ZSN „Alter Idem”) 
 Beata Kiczyn ska (Zespo ł ds. Studento w Niepełnosprawnych) 
 Magdalena Ciesielska (Zespo ł ds. Studento w Niepełnosprawnych) 

STUDENT MÓWI... 

„Dla mnie Zrzeszenie jest przede wszystkim 
wspaniałą grupą ludzi, którą mimo różnorod-
ności jej członków łączy jeden cel - pokazywa-
nie wszystkim wokół, że inny nie znaczy gorszy. 
Jest to również grupa przyjaciół, z którymi 
można porozmawiać na każdy temat, pośmiać 
się, pobawić i nigdy w ich towarzystwie się nie 
nudzić.  
Formy wsparcia Zespołu oceniam bardzo do-
brze. Są dostosowane do potrzeb studentów, 
i dają widoczne korzyści.” 

Kamil, student V roku Turystyka i rekreacja 

 
„Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych 
przede wszystkim jest po to, by służyć pomocą. 
Wspiera studentów w różny sposób, od pomocy 
asystenta poprzez dodatkowe zajęcia na Uczel-
ni. Jeszcze nigdy nie spotkałam się z tym, żebym 
została sama z problemem wychodząc z biura 
Zespołu. Formy wsparcia jakie oferuje Zespół 
ds. Studentów Niepełnosprawnych są na wyso-
kim poziomie. Są dostosowane do indywidual-
nych potrzeb studenta. Ich różnorodność po-
zwala rozwijać dodatkowe zainteresowania.” 

Ula, studentka III roku Informacji naukowej i bibliotekoznawstwa 

 
„Zrzeszenie jest dla mnie przede wszystkim gru-
pą wspaniałych ludzi, dzięki którym mogę być 
tym kim jestem naprawdę.  
Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych jest 
miejscem gdzie zawsze mogę przyjść i uzyskać 
wszelaką poradę na nurtujący mnie temat 
od przemiłych osób.” 

Czarek, student II roku Socjologii 

 
„Zrzeszenie „Alter Idem” jest dla mnie powodem 
do działania i rozwoju. 
Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych po-
zwala odnaleźć się studentom niepełnospraw-
nym w środowisku uczelnianym. Dzięki dodat-
kowym zajęciom czujemy się dobrze przygoto-
wani do naszych działań na studiach.” 

Marta, studentka III roku Prawa  

Zespo ł ds. Studento w Niepełnosprawnych od roku 
2014 realizuje projekt „Indywidualna praca z coachem 
2014-2017” we wspo łpracy z Fundacją Instytut Rozwo-
ju Regionalnego w Krakowie oraz Akademią Go rniczo-
Hutniczą w Krakowie. Celem projektu jest wsparcie 
studento w niepełnosprawnych w procesie wejs cia 
na rynek pracy oraz zdobywaniu dos wiadczenia zawo-
dowego. Studenci, absolwenci mogą skorzystac  
z regularnego wsparcia coacha, doradcy zawodowego, 
a takz e wziąc  udział w szkoleniach i spotkaniach ze spe-
cjalistami. Juz  dzis  wielu uczestniko w tego projektu 
znalazło pracę!  

PROJEKT „INDYWIDUALNA PRACA 
Z COACHEM 2014-2017” 

Grafika: Beata Kiczyńska (Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych)  
 Malwina Skurak (ZSN „Alter Idem”) 


