
Jesteś osobą niesłyszącą lub niedosłyszącą  
i chcesz podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje 
zawodowe? Do tej pory trudno było Ci znaleźć 
interesujący Cię zawód? Teraz staje się to coraz 
łatwiejsze. Aktualna oferta w województwie 
zachodniopomorskim jest ciągle skromna, ale  
z każdym rokiem jest i będzie lepiej.

Jeszcze do niedawna osoby takie jak Ty mogły 
kształcić się prawie tylko i wyłącznie w szkołach 
specjalnych dla dzieci i młodzieży niesłyszącej lub 
niedosłyszącej. Teraz dzięki pieniądzom z Unii Eu-
ropejskiej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych oraz innych środków 
coraz częściej uczelnie wyższe, organizacje i firmy 
szkoleniowe tworząc oferty szkoleń, kursów i stu-
diów uwzględniają potrzeby osób z wadą słuchu.

Studia dla osób z wadą słuchu
W województwie zachodniopomorskim przyby-
wa ofert edukacyjnych dla osób niepełnospraw-
nych, jednak ciągle mało jest propozycji skierowa-
nych specjalnie do osób z uszkodzonym słuchem. 
Propozycję dla niepełnosprawnych, w tym niedo-
słyszących, ma Pomorski 
Uniwersytet Medyczny  
w Szczecinie, który  
w 2009 roku otworzył 
studia na kierunku die-
tetyka. Część miejsc na 
kierunku została przewi-
dziana dla osób niepeł-
nosprawnych, w tym sła-
bo słyszących. Specjalnie 
dla studentów z uszko-
dzonym słuchem na sali 
wykładowej została zain-
stalowana pętla indukcyj-
na – opowiada Kamila Dębia z Zakładu Biochemii 
i Żywienia Człowieka w Pomorskim Uniwersytecie 
Medycznym w Szczecinie, odpowiedzialna za pro-
mocję kierunku. W razie potrzeby jesteśmy także 
w stanie zorganizować tłumacza języka migowego 
– kontynuuje pani Kamila. Pomoc tłumacza nie 
jest jednak przewidziana na stałe, lecz w niektó-
rych sytuacjach np. podczas egzaminów ustnych, 
dlatego też uczelnia kieruje swoją ofertę do osób 
niedosłyszących. Otwarcie studiów na kierun-
ku dietetyka było możliwe m.in. dzięki realizacji 
projektu „Dietetyk – poszukiwany specjalista w 
systemie promocji i ochrony zdrowia”. Projekt jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne-

go i realizowany będzie do 30.06.2015 r. Więcej 
informacji o studiach znajdziesz pod adresem:  
www.dietetykanapumie.pl.

Oferta kursów i szkoleń
Nie wszyscy chcą i mogą studiować. Czasami do 

zmiany sytuacji życiowej wystarczy szkolenie lub 
kurs. Do końca tego roku Nauka Jazdy Karol reali-
zuje projekt „Z prawem jazdy łatwiej” współfinanso-
wany ze środków Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. Strona projektu 
to: www.zprawemjazdylatwiej.pl. W ramach projek-
tu ponad dwadzieścia osób z wadą słuchu przecho-
dzi kurs i zdaje egzamin na prawo jazdy kategorii B.

W latach 2010–2011 osoby niepełnosprawne 
słuchowo mogły także zdobyć zawód projektanta 
serwisów internetowych, biorąc udział w realizo-
wanym przez szczeciński Instytut Spraw Społecz-
no-Gospodarczych (www.issg.pl) projekcie „PER 
ASPERA AD ASTRA – trzy skuteczne kroki ku inte-
gracji zawodowej i społecznej osób niepełnospraw-
nych objętych inicjatywą Klastra RES COMMUNIS” 
współfinansowanym ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego.
Kolejne projekty umoż-

liwiające zdobycie lub 
zmianę zawodu, skiero-
wane do osób z wadą 
słuchu pojawią się pew-
nie już na początku przy-
szłego roku.

Bieżące oferty eduka-
cyjne, jak również ogło-
szenia z ofertami pracy 
znajdziesz na stronie:  
www.pracujbezbarier.pl. 
Wejdź tam także, jeśli nie 

wiesz jaki zawód chcesz wykonywać lub jak szukać 
pracy i skorzystaj z dyżurów doradcy zawodowe-
go. Z ekspertem możesz kontaktować się osobiście, 
za pośrednictwem telefonu lub komunikatorów 
internetowych (skype, GG). Podczas dyżurów obec-
na jest tłumaczka języka migowego. Działania re-
alizowane są w ramach projektu „Przełam Barierę 
Dźwięku – kampania informacyjno-promocyjna 
na rzecz zatrudnienia skierowana do pracodaw-
ców oraz osób niesłyszących i niedosłyszących” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Znajdź zawód dla siebie. Przełam barierę 
dźwięku i uwierz w swoje możliwości!

Masz wadę słuchu  
i chcesz zdobyć zawód?
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