
 

   

 

WYJAZD STUDYJNY – DUBLIN 

Zwiększenie kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu w Białymstoku 

z zakresu projektowania uniwersalnego 

22- 25.11.2022 

 

 

Dzień 1 - 22.11.2022 

5:30 – zbiórka Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Świerkowa 20 

5:40 – przejazd na lotnisko Warszawa-Modlin 

10:30 – wylot do Dublina (lot FR 8012) 

12:35 – lądowanie w Dublinie 

Transfer do hotelu Academy Plaza Hotel (10-14 Findlater Pl, O'Connell Street Upper, Rotunda, Dublin 1) 

Czas wolny 

15:00 – 18:00  – Dublin jako przykład Miasta dla Wszystkich – spacer z przewodnikiem.  

Rada Miasta Dublin ponad 10 lat temu postawiła sobie za cel, aby miasto znalazło się wśród miast 

najlepiej dostosowanych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Cel ten udało się osiągnąć, 

w roku 2022 Dublin znalazł się na pierwszym miejscu w rankingu przygotowanym przez portal 

money.co.uk jako miasto najlepiej przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przez ten czas 

zmieniło się wiele, nie tylko pod kątem poprawy infrastruktury, takiej jak drogi, chodniki i budynki, 

ale także poprzez wykorzystanie technologii, a przede wszystkim podejściem osób odpowiedzialnych 

za planowanie przestrzeni w mieście.  

 

 

Dzień 2 – 23.11.2022 

7:00 – śniadanie 

9:00 – 12:30 spotkanie z Eoin’em O’Herlihy CEO O’Herlihy Access Consultancy oraz z Madison Roche z Guinness 

Enterprise Centre, warsztaty na temat Planowania Uniwersalnego 

Eoin O’Herlihy ma ponad czternaście lat doświadczenia w pracy jako konsultant i trener ds. 

dostępności. W tym czasie doradzał wielu firmom i instytucjom m.in. Krajowemu Urzędowi ds. 

Niepełnosprawności, Komisji Europejskiej; Zamkowi Dublińskiemu, Cantrell and Crowley Architects; 

Zarządowi Służby Zdrowia; Kolegium uniwersyteckiemu w Cork; Departamentowi Edukacji 

i Umiejętności; Europejskiej Sieci na rzecz Dostępnej Turystyki; Krajowemu Urzędowi ds. Standardów 

Irlandii; Irlandzkiemu Stowarzyszeniu Wózków Inwalidzkich; Radzie Miasta Dublina. Eoin jest również 

gościnnym wykładowcą na University College Dublin i NUI Galway i regularnie przemawia na 

krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych dostępności. Jest także autorem wielu 

artykułów i publikacji na temat dostępności. 

12:30 czas wolny 

14:00 – 16:00 – spotkanie z architektem Agatą Rossini na temat wprowadzania idei Uniwersalnego Planowania do 

budynków historycznych na przykładzie National Gallery of Dublin 

Galeria zapewnia wycieczki dla osób niewidomych lub niedowidzących oraz wycieczki w irlandzkim 

języku migowym dla osób niesłyszących lub niedosłyszących. Pomoce ułatwiające poruszanie się, 

mapy z dużym drukiem i audioprzewodniki są dostępne dla zwiedzających. Nowo wyremontowane 



 

   

skrzydło Milltown jest doskonałym przykładem przystosowania budynku historycznego dla potrzeb 

różnych grup odwiedzających. 

 

Dzień 3 – 24.11.2022 

7:00 – śniadanie  

9:00 – 12:00  spotkanie z Dara Ryder CEO Association for Higher Education Access and Disability 

AHEAD jest niezależną organizacją non-profit działającą na rzecz promowania pełnego dostępu, 

uczestnictwa, czerpania korzyści i wkładu w szkolnictwo wyższe przez osoby niepełnosprawne 

w Irlandii. AHEAD prowadzi badania w obszarach związanych z niepełnosprawnością i szkolnictwem 

wyższym oraz działa jako doradca wobec Urzędu Szkolnictwa Wyższego, instytucji edukacyjnych 

i innych organów sektora edukacji. AHEAD lobbuje na rzecz poprawy dostępu i zwiększenia 

uczestnictwa uczniów niepełnosprawnych w szkolnictwie wyższym w Irlandii. Dąży również do 

informowania i zmiany polityki państwa w obszarach kształcenia studentów niepełnosprawnych 

i zatrudniania niepełnosprawnych absolwentów. 

 

14:00 – 16:00 – spotkanie z Lisą Padden odpiedzialną za projekt University for All (University Collage Dublin) 

University for All to podejście zapewniające, że wszyscy studenci czują się mile widziani, przynależni 

i doceniani w University Collage of Dublin. Zgodnie ze strategiami UCD i EDI inicjatywa „University for 

All” zakłada integrację na całym uniwersytecie, rozwija zdolność uczelni do przyciągania, 

zróżnicowanej populacji studentów. Powołano Grupę Sterującą składającą się z przedstawicieli  

z całego Uniwersytetu, w tym profesjonalnych pracowników, studentów i wykładowców, aby 

wspierać uruchomienie i wdrażanie idei na całym UCD. 

 

Dzień 4 – 25.11.2022 

6:00 – transfer z hotelu na lotnisko w Dublinie 

8:45 – wylot do Warszawy (lot FR 2027) 

12:35 – lądowanie na lotnisku Warszawa – Modlin i transfer do Białegostoku 

 

Pilot/tłumacz – Marta Rzeźnik +48 728 492 862  
 

 

 

 

 

 


