
Politechnika Wrocławska 
Biuro Prasowe      Wrocław, 26 kwietnia 2010 r. 

Politechniki Wrocławskiej 

                   

            

NOWA PRACOWNIA INFORMATYCZNA DLA NIEWIDOMYCH STUDENTÓW 

 

Pracownia informatyczna dla niewidomych i niedowidzących studentów 
zostanie otwarta na Politechnice Wrocławskiej. To jedyna tego typu placówka 
na Dolnym Śląsku i jedna z kilku na terenie całego kraju. Uroczystość odbędzie 
się 28 kwietnia o godz. 9.30 w bud. C13 (serowiec). Pracownia o wartości 
znacznie przekraczającej 100 tys. złotych zostanie uruchomiona przez rektora 
Politechniki Wrocławskiej, prof. Tadeusza Więckowskiego oraz fundatora -  
pana Leszka Czarneckiego, którego Fundacja LC Hart w całości pokryła koszty 
przedsięwzięcia.  

 

Na wyposaŜenie pracowni składają się komputery, oprogramowanie, monitory 

brajlowskie, elektroniczne brajlowskie notatniki, programy udźwiękawiające zamieniające 

komunikaty na ekranie na mowę syntetyczną oraz specjalna drukarka do druku 

wypukłego. Urządzenia te pozwolą na samodzielne korzystanie z komputerów studentom 

niewidomych i niedowidzącym, którym do tej pory w pracy pomagali przyjaciele. 

Przeszkoleni pracownicy oraz sami studenci zaprezentują moŜliwości, jakie daje praca na 

tych urządzeniach. Z nowoczesnej pracowni będą mogły korzystać wszystkie osoby 

mające problemy ze wzrokiem. 

Fundacja LC Heart w latach ubiegłych przekazywała znaczne środki finansowe na 

stypendia dla studentów niepełnosprawnych Politechniki Wrocławskiej. Pomoc ta będzie 

kontynuowana takŜe w przyszłości. Pracownia tyfloinformatycza* – bo taka jest jej 

właściwa nazwa -  jest odrębną formą pomocy w ramach współpracy Fundacji LC Heart  

z uczelnią.  

Politechnika Wrocławska od kilku lat wdraŜa ideę Uczelni bez barier, otwartej  

i przyjaznej młodzieŜy niepełnosprawnej. 

 

  

Informacje dla mediów umieszczane są na stronie internetowej: 

http://www.portal.pwr.wroc.pl/komunikaty_prasowe,241.dhtml 

oraz na stronach Fundacji LC Hart - www.lcheart.pl. 

 

 

 

Kontakt dla mediów: 

 

Biuro prasowe Politechniki Wrocławskiej 

tel. 071 320-43-43, 320-43-88 

Agnieszka Niczewska, rzecznik prasowa 

tel. kom. 695 350 432 

 

 

 

Biuro prasowe Fundacji LC Hart 

Rafał Bernasiński 

tel. 791 756 756 

r.bernasinski@cirruspr.pl 

   

 

 

 

 

*Pierwszy człon słowa "tyfloinformatyka" pochodzi od starogreckiego ”typhlos”, co oznacza "niewidomy". W 

połączeniu z drugim członem wyrazu oznacza moŜliwość nauczenia i korzystania z komputera przez osoby z 

dysfunkcją wzroku (w tym niewidome), jako współczesnego środka przełamującego barierę komunikacyjną ze 

światem osób widzących.  
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Fundacja LC Heart  
 

została załoŜona w 2007 r. we Wrocławiu. Jest organizacją pozarządową non profit i 

zajmuje się szeroko rozumianą pomocą dla dzieci i młodzieŜy oraz, w 
przypadkach szczególnych, inną działalnością charytatywną. Zakres działania 

Fundacji LC HEART został określony w statucie i jest odzwierciedleniem planów pomocy 

określonych przez Fundatora, Pana Leszka Czarneckiego.  

Od początku działalności Fundacji LC Heart łączna kwota pomocy osiągnęła 5 
mln złotych.  

Cele Fundacji LC Heart: 

1.       Działanie na rzecz dzieci i młodzieŜy poszkodowanych w wyniku urazów i 

chorób oraz umoŜliwienie im powrotu do środowiska. 

2.       Wspieranie wybitnie uzdolnionych przedstawicieli młodego pokolenia dzięki 

finansowaniu programów stypendialnych (naukowych oraz socjalnych).  

Fundacja LC Heart jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze 

Fundacji, Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych. Fundacja działa na podstawie 

Statutu i podlega kontroli.  

 

 
Politechnika Wrocławska od kilku lat wdraŜa ideę Uczelni bez barier, otwartej 

i przyjaznej młodzieŜy niepełnosprawnej. Do roku 2009 w grupie studentów dotkniętych 

powaŜną dysfunkcją wzroku nie było na naszej uczelni studenta niewidomego. 

 W roku akademickim 2009/2010 w Politechnice Wrocławskiej rozpoczął studia 

pierwszy niewidomy młody człowiek, maturzysta Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego Dzieci Niewidomych we Wrocławiu. Problemy, z którymi przyszło nam 

się zetknąć w procesie tłumaczenia materiałów dydaktycznych na formaty moŜliwe do 

komunikacji z osobą niewidomą stały się zaląŜkiem pomysłu stworzenia pracowni 

tyfloinformatycznej, która mogła być pomocna młodzieŜy niewidomej studiującej nie 

tylko w Politechnice Wrocławskiej. 

 Studenci ze Stowarzyszenia „Twoje nowe moŜliwości”, mając bezpośredni 

kontakt z problemami, które usiłują przełamywać w ramach pomocy udzielanej 

niewidomemu studentowi Politechniki Wrocławskiej, określili niezbędny zestaw urządzeń, 

które powinny stanowić zaląŜek pracowni tyfloinformatycznej. Zwrócili takŜe uwagę na 

fakt, Ŝe powinna być ona otwarta dla ogółu młodzieŜy wrocławskiego środowiska 

akademickiego. Dlatego pracownia została zlokalizowana w otwartej czytelni 

multimedialnej budynku Zintegrowanego Centrum Studenckiego przy WybrzeŜu 

Wyspiańskiego 23/25 (budynek C-13). 

 

 


