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 Zadania Ambasadora Dostępności w Programie Student Buddy Support (Buddy’ego):  

 

1. Do zadań studenta pełniącego funkcję Ambasadora Dostępności (Buddy’ego) należą:  

 

A. Podejmowanie działań wspierających w ramach relacji ze zgłaszającymi się studentami, a zwłaszcza 

oferowania wsparcia studentom ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Studenci podejmujący się 

roli Buddy’ego będą pełnili regularne, stałe dyżury (zależnie od sytuacji i potrzeb w formie kontaktowej 

bądź zdalnej) dla innych studentów oraz obsługiwali przypisany programowi adres emailowy.  

 

Ambasador Dostępności (Buddy) może pomóc innemu studentowi m.in.:  

 służąc poradnictwem i informacją w zakresie spraw związanych ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w szczególności w zakresie zdrowia psychicznego,  

 wskazując możliwości uzyskania wsparcia (indywidualnych dostosowań) w toku studiów.  

W zależności od przypadku Buddy zobligowany jest:  

a. poinformować studenta o możliwości skorzystania z Indywidualnego Dostosowania 

Studiów lub innych form dostosowania,  

b. poinformować studenta o możliwości skorzystania ze wsparcia wydziałowego 

koordynatora ds. Dostępności,  

c. poinformować studenta o możliwości skorzystania z pomocy psychologa lub 

psychiatry,  

d. poinformować studenta o możliwości skorzystania z pomocy Rzecznika Praw Studenta 

i Doktoranta i/lub studenckiej poradni prawnej.  

 

 wspierając w rozwiązaniu konkretnych, zgłaszanych problemów;  

 wspierając w odnalezieniu swojej drogi na studiach, w tym własnego miejsca na Uniwersytecie, 

w którym będzie czuł się dobrze;  

 udzielając pomocy prawnej lub administracyjnej, np. pomagając w sporządzaniu oraz 

dostarczaniu dokumentów związanych z tokiem studiów;  

 

 wspierając w procesie poszukiwania wśród studentów asystenta osoby z niepełnosprawnością.  
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B. Podejmowanie aktywności związanych z promocją programu Student Buddy Support oraz wsparciem 

społeczności studenckiej Ambasador Dostępności jest zobowiązany do udziału w przedsięwzięciach 

promocyjnych związanych z programem Student Buddy Support, w tym do udziału w tworzeniu materiałów 

informacyjnych dla studentów oraz udziału w tworzeniu kampanii informacyjnych kierowanych do społeczności 

studenckiej ze szczególnym uwzględnieniem studentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

C. Zaangażowanie w aktywności organizacyjne Rozpoczynając udział w programie w roli Ambasadora 

Dostępności (Buddy’ego), student zobligowany jest do wzięcia udziału w serii szkoleń prowadzonych przez 

opiekunów merytorycznych programu. W czasie realizacji programu Ambasador Dostępności jest zobowiązany 

do pozostawania w stałym kontakcie z zespołem psychologów i prawników sprawujących opiekę merytoryczną 

nad realizacją programu Student Buddy Support oraz udziału w regularnych spotkaniach mających na celu 

omawianie konkretnych przypadków.  

 

2. Realizując program Student Buddy Support, studenci zobowiązani są do stosowania się do przedstawionych 

przez kadrę projektu szczegółowych instrukcji określających stopień ich niezależności w działaniach, sposobów 

postępowania oraz korzystania z wiedzy przekazanej w czasie szkoleń i indywidualnych konsultacji. 


