Załącznik nr 6 do Regulaminu

Tytuł projektu: Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku
Program Operacyjny: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Priorytet / 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Działanie /
Poddziałanie:
Wartość projektu: 3 992 019,00 zł
Wkład Funduszy 3 364 473,61 zł
Europejskich:

Cele projektu:
Celem głównym projektu jest wsparcie zmiany organizacyjnej, podnoszenie świadomości
i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań
mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej,
administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia na
poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających
ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności
architektonicznej.
Cel zostanie zrealizowany do 31.12.2021 r.
Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację poniższych zadań:
- realizację szkoleń dla kadry uczelni,
- dostosowanie/modernizację istniejącej architektury uczelni do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami (windy, toalety, miejsca parkingowe i inne rozwiązania
technologiczne umożliwiające studentom z niepełnosprawnością pełny udział
w zajęciach charakterystycznych dla uczelni technicznej),
- uruchomienie systemu e-learnigowego, który jest jednym z najskuteczniejszych
rozwiązań w doskonaleniu zawodowym, samokształceniu i rozwoju personalnym.
Szczególną szansę stanowi dla osób z niepełnosprawnością ruchową - dzięki
e-szkoleniom mogą one nabyć wiedzę bez wychodzenia z domu, umożliwi pełną
komunikację ze środowiskiem akademickim Uczelni,
- dostosowanie wsparcia edukacyjnego dostosowanie i ujednolicenia stron WWW
(dostosowanie ich do standardu WCAG 2.0),
- dostosowanie i zakup technologii wspierających,
- ułatwienia w zakresie nawigacji osób niepełnosprawnych w przestrzeni
architektonicznej i budynkach Politechniki Opolskiej,
- przygotowanie odpowiednich procedur zapewniających przestrzeganie standardów
dostępności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie:
architektonicznym, cyfrowym, edukacyjnym (dydaktycznym), rekrutacji,
- utworzenie Biura Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:
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Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym,
odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa,
- Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie
szkolnictwa wyższego, które znalazły odzwierciedlenie w rozwoju kompetencji
kadry zarządzającej, naukowej, dydaktycznej i administracyjnej w ramach
specjalistycznych szkoleń,
- Poprawę dostępności szkolnictwa wyższego w ramach zakupów nowych
/modernizacji istniejących systemów informatycznych dostosowanych do potrzeb
osób niepełnosprawnych,
- Dostosowania architektury uczelni do potrzeb osób z różnymi rodzajami
niepełnosprawności.
Działania realizowane w projekcie prowadzą do osiągnięcia modelu uczelni dostępnej, ze
względu na potrzeby osób z niepełnosprawnościami (ścieżka Midi).
Wnioskodawca przed złożeniem Wniosku o dofinansowanie projektu uzyskał opinię
Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych. Projekt na wszystkich jego kluczowych
etapach przewiduje sformalizowaną współpracę z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego
w Krakowie.
-

Planowane efekty:
W ramach projektu zostaną zrealizowane działania modelu wsparcia - Ścieżka Midi tj:
● zmiany w strukturze organizacyjnej jednostki
● dostosowanie/modernizację architektury
● wprowadzenie technologii wspomagających
● przyjęcie procedur obejmujących wszystkie sześć obszarów dostępności
● wprowadzenie nowych rodzajów wsparcia edukacyjnego, którym zostaną objęte osoby
z wszystkimi rodzajami niepełnosprawności,
● kompleksowe szkolenia podnoszące świadomość na temat niepełnosprawności,
obejmujące wszystkie sześć obszarów dostępności
Realizacja powyższych działań zapewni uczelni wzrost dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami, gwarantując warunki do pełnego udziału w procesie
dydaktycznym.
Wskaźniki rezultatu Projektu:
- Liczba uczelni, które wdrożyły zmiany w zakresie zarządzania procesem kształcenia
- Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje
kompetencje dydaktyczne,
- Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje
kompetencje zarządcze,
- Liczba uczelni, które wdrożyły rozwiązania niwelujące zidentyfikowane bariery
dostępności,
- Liczba przedstawicieli kadry uczelni, którzy dzięki wsparciu EFS podnieśli swoje
kompetencje w zakresie edukacji włączającej.
Wskaźniki produktu Projektu:
- Liczba pracowników kadry dydaktycznej objętych wsparciem EFS w zakresie
procesu kształcenia,
- Liczba pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej uczelni objętych
wsparciem w zakresie zarządzania uczelnią,
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Liczba uczelni, które zostały objęte wsparciem niwelującym zidentyfikowane bariery
dostępności,
Liczba przedstawicieli kadry uczelni objętych wsparciem w Programie w zakresie
edukacji włączającej,
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych,
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób
z niepełnosprawnościami,
Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne
(TIK),
Liczba szkoleń e-learningowych tworzących bazę wiedzy na temat osób
niepełnosprawnych.

Strona internetowa projektu: https://uczelniadostepna.po.opole.pl
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