
Jeszcze do niedawna osoby takie jak Ty mo-
gły kształcić się prawie tylko i wyłącznie w 
szkołach specjalnych dla dzieci i młodzieży 
niesłyszącej lub niedosłyszącej. Teraz dzięki 
projektom realizowanym w ramach progra-
mów współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej i Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych coraz 
częściej uczelnie wyższe, organizacje i firmy 
szkoleniowe tworzą oferty szkoleń, kursów 
i studiów dla osób niepełnosprawnych słu-
chowo.

Studia dla osób z wadą słuchu
W województwie zachodniopomorskim 
przybywa ofert edukacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych, jednak ciągle mało 
jest propozycji dostosowanych do potrzeb 
osób z uszkodzonym słuchem. Ofertę dla 
niedosłyszących ma Pomorski Uniwersytet 

Medyczny w Szczecinie, który w 2009 roku 
otworzył studia na kierunku dietetyka. Część 
miejsc na kierunku została przewidziana dla 
osób niepełnosprawnych, w tym słabo sły-
szących. Specjalnie dla studentów z uszko-
dzonym słuchem na sali wykładowej została 
zainstalowana pętla indukcyjna – opowiada 
Kamila Dębia z Zakładu Biochemii i Żywie-
nia Człowieka w Pomorskim Uniwersytecie 
Medycznym w Szczecinie, odpowiedzialna 
za promocję kierunku. W razie potrzeby je-
steśmy także w stanie zorganizować tłumacza 
języka migowego – kontynuuje pani Kamila. 
Pomoc tłumacza nie jest jednak przewidzia-
na na stałe, lecz w niektórych sytuacjach np. 
podczas egzaminów ustnych, dlatego też 
uczelnia kieruje swoją ofertę do osób nie-
dosłyszących. Otwarcie studiów na kierunku 
dietetyka było możliwe m.in. dzięki realizacji 
projektu „Dietetyk – poszukiwany specjali-

sta w systemie promocji i ochrony zdrowia”. 
Projekt jest współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej   w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego i realizowany będzie 
do 30.06.2015 r. 

Więcej informacji o studiach znajdziesz 
pod adresem: www.dietetykanapumie.pl.

Kursy i szkolenia dla niesłyszących
Nie wszyscy chcą i mogą studiować. Czasa-
mi do zmiany sytuacji życiowej wystarczy 
szkolenie lub kurs. Do końca tego roku Na-
uka Jazdy Karol realizuje projekt „Z prawem 
jazdy łatwiej” współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Strona projektu to: 
www.zprawemjazdylatwiej.pl. W ramach 
projektu ponad dwadzieścia osób z wadą 
słuchu przechodzi kurs i zdaje egzamin na 
prawo jazdy kategorii B.

W latach 2010-2011 osoby niepełno-
sprawne słuchowo mogły także zdobyć ód 
projektanta serwisów internetowych, biorąc 
udział w realizowanym przez szczeciński 
Instytut Spraw Społeczno-Gospodarczych 

(www.issg.pl) projekcie „ASPERA AD ASTRA 
– trzy skuteczne kroki ku integracji zawodo-
wej i społecznej osób niepełnosprawnych 
objętych inicjatywą Klastra RES COMMUNIS” 
także współfinansowanym ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego.

Nowa oferta edukacyjna, skierowana 
do osób z wadą słuchu pojawi się pewnie  
w kolejnym roku.

Więcej o ofercie edukacyjnej dla osób z wadą 
słuchu dowiesz się na konferencji pn. „CISZA 
NIE PRZESZKADZA. Zatrudnianie osób nie-
słyszących – dobre praktyki”, która odbę-
dzie się 12 listopada w godz. 11.00-15.00 
w kawiarni City Break w Centrum Han-
dlowym Galaxy w Szczecinie. 
Na konferencji uzyskasz też 
informacje o współpracy 
niesłyszący pracownik 
– słyszący pracodawca, 
jak również zobaczysz  
i usłyszysz pracodaw-
ców, którzy zdecydo-
wali się na zatrud-
nienie pracownika  

z wadą słuchu. Udział w konferencji jest bezpłat-
ny, a wszystkie wypowiedzi tłumaczone symul-
tanicznie na język migowy. Po więcej szczegó-
łów wejdź na stronę: www.pracujbezbarier.pl.
Znajdziesz tam także bieżące oferty edukacyjne 
i oferty pracy.

Działania te realizowane są w ramach pro-
jektu „Przełam Barierę Dźwięku – kampania 
informacyjno-promocyjna na rzecz zatrudnie-
nia skierowana do pracodawców oraz osób 
niesłyszących i niedosłyszących” współfinan-
sowanego ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Znajdź zawód i pracę dla siebie.  
Przełam barierę dźwięku  

i uwierz w swoje możliwości!

Szkolenia i szkoły dla niesłyszących

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Masz uszkodzony słuch i nie możesz znaleźć pracy? Zastanów 
się, co chciałbyś robić i zdobądź nowy zawód! Oferta eduka-
cyjna w województwie zachodniopomorskim jest ciągle mało 
różnorodna, ale z każdym rokiem jest i będzie lepiej.


