
Informujemy, że w dniu  24 stycznia 2022  r. zostało zawarte porozumienie o współpracy
pomiędzy: Uniwersytetem Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu,
z siedzibą w Poznaniu, al. Marcinkowskiego 29, 61-745 Poznań,
reprezentowanym przez Pana Wojciecha Horę – Rektora Uniwersytetu Artystycznego w
Poznaniu a Wielkopolskim Stowarzyszeniem Niewidomych z siedzibą w Poznaniu, z
siedzibą w Poznaniu, ul. Łozowa 92, Poznań, reprezentowanym przez Panią Agatę
Przybylską – Przewodniczącą Zarządu,
zwanym dalej „organizacją pozarządową”.

Przedmiotem Porozumienia jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron, w
związku realizacją projektu pn.: “Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w
Poznaniu dostępny dla wszystkich” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego tj.:

1) współdziałanie i opiniowanie działań na rzecz osób z niepełnosprawnością
realizowanych w ramach projektu pn.: ”Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny
Abakanowicz w Poznaniu dostępny dla wszystkich” na wszystkich etapach jego
realizacji;

2) współpraca z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych i pracownikiem
Biura ds. osób z niepełnosprawnością oraz Kierownikiem projektu, w tym
kontaktowanie się osobiście lub zdalnie (nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu) w celu
bieżącej wymiany informacji dotyczącej możliwych obszarów współpracy w zakresie
działań mających na celu propagowanie idei równości we wszystkich sferach
funkcjonowania społecznego, w szczególności w zakresie dostępu do edukacji,
kultury i informacji niezależnie od pochodzenia, płci, rasy, wyznania, a także
posiadanej niepełnosprawności;

3) współdziałanie w szerzeniu idei dostępności wszelkich sfer życia społecznego dla
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym ze studentami i pracownikami z
niepełnosprawnością w uczelni, poprzez inicjowanie działań na rzecz integracji
społeczności uczelni m. in.. organizowanie i prowadzenie wspólnych szkoleń,
spotkań, seminariów,

4) współudział w projektach o charakterze naukowym i innowacyjnym,
5) wsparcie uczelni w dążeniu do osiągania możliwie jak najwyższych standardów

kształcenia i obsługi osób z niepełnosprawnością i promocji na zewnątrz.

Współpraca zawiązana została na okres od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia zakończenia
realizacji Zadania wraz z okresem trwałości projektu tj. do dnia 30 października 2025 roku.

Porozumienie zawierane jest w związku z postanowieniami Regulaminu Konkursu
nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/21 “Uczelnia Dostępna III” dotyczącego realizacji działań
mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym,
Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś III Szkolnictwo wyższe dla
gospodarki i rozwoju.


