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Socjolożka, trenerka umiejętności miękkich, doktorantka 
kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS. Ewaluatorka projek-
tów społeczno-kulturalnych. Od maja 2017 koordynatorka 
merytoryczna projektu SelFind. Kierowała pracami wynika-
jącymi z fazy pilotażowej projektu.

Magdalena adaMSKa-KIJKO

Socjolog medycyny, pracownik socjalny, gerontolog, polityk 
społeczny; profesor zwyczajny w Instytucie Socjologii UAM. 

Koordynator Naukowy Projektu SelFind – autor koncepcji 
badań i narzędzia pomiaru samodzielności życiowej osób  
z niepełnosprawnością intelektualną oraz opracowania 
wyników badań empirycznych prowadzonych wśród osób  
z niesprawnością, ich rodziców/opiekunów oraz w instytu-
cjach i organizacjach pracujących z jednostkami z niepełno-
sprawnością intelektualną.

Zbigniew wOŹniAK
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Dyrektorka ds. wsparcia w Stowarzyszeniu Na Tak, dokto-
rantka w Instytucie Socjologii UAM. Członkini Krajowej Rady 
Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy 
Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (kaden-
cja 2017-2021). Autorka badań i publikacji dotyczących spo-
łecznych aspektów funkcjonowania osób z niepełnospraw-
nością intelektualną. Inicjatorka i koordynatorka powstania 
pierwszych mieszkań wspomaganych dla osób z niepełno-
sprawnością intelektualną w Poznaniu.

Kierowniczka projektu SelFind w latach 2015-2017 – odpo-
wiedzialna za efektywną realizację projektu i kształtowanie 
budowanego rozwiązania w zgodzie z praktyką świadcze-
nia pomocy przez organizacje pozarządowe.

naTalIa MaRCInIaK-MadeJSKa

Psycholożka, trenerka umiejętności psychologicznych, prak-
tyk Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach; koordynator-
ka ds. merytorycznych w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Przy-
lesie” – placówce prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Tak. 

Koordynatorka Merytoryczna Projektu SelFind – współau-
torka raportów badawczych i narzędzia pomiaru samodziel-
ności życiowej osób z niepełnosprawnością intelektualną. 
Prowadząca szkolenia, warsztaty, konsultacje oraz testy pro-
totypów aplikacji na telefony komórkowe wśród dorosłych 
osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodziców /
opiekunów i współpracujących z nimi terapeutów, trene-
rów mieszkaniowych, wolontariuszy.

ŁucjA cOFTA 
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Kierownik Działu Usług Internetu Przyszłości w Poznańskim 
Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Od 20 lat opraco-
wuje innowacyjne zastosowania technologii informacyjno-
-komunikacyjnych w nauce, medycynie i pomocy społecz-
nej. Koordynator i uczestnik międzynarodowych projektów 
tworzących technologie wspomagające dla osób starszych 
i osób z niepełnosprawnościami. W projekcie SelFind pełnił 
funkcję Koordynatora Technicznego.

Dyrektorka Oddziału Wielkopolskiego Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, doktor nauk 
humanistycznych, ekspert w zakresie aktywizacji zawodo-
wej i społecznej osób z niepełnosprawnością oraz promocji 
ich zatrudnienia. Autorka artykułów eksperckich dotyczą-
cych problematyki pracodawców zatrudniających osoby 
z niepełnosprawnością. Organizatorka kampanii społecz-
nych, realizatorka ogólnopolskich projektów na rzecz osób  
z niepełnosprawnością w zakresie dialogu społecznego oraz 
synergii i powiązań służących zwiększeniu zatrudnienia osób 
z niepełnosprawnością.

MichAŁ KOSieDOwSKi 

AnnA SKupień 
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Mgr psychologii (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza). Ukoń-
czony kurs w zakresie nauczania psychologii i edukacji zdro-
wotnej. Ukończony I i II stopień szkolenia „Metody ruchu 
rozwijającego V. Sherborne”. Certyfikowana trenerka Videotre-
ningu komunikacji. Od 2000 roku pracuje w Warsztacie Terapii 
Zajęciowej „Krzemień”, działającym w ramach Stowarzyszenia 
Na Tak, pełniąc funkcję psycholożki. Od 2002 – psycholożka 
w Poradni Rozwojowej dla Dzieci i Młodzieży „Jaskółka” w Po-
znaniu. W projekcie SelFind zajmowała funkcję specjalistki do 
spraw merytorycznych.

adRIana dOMaCHOWSKa-MandZIaK 

Z wykształcenia inżynier biomedyczny. Współpracuje z Po-
znańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym od roku 
2015. Specjalistka w zakresie prowadzenia procesu współpro-
jektowania rozwiązań technologicznych dla i z udziałem osób 
zależnych. Uczestniczka międzynarodowych i krajowych 
projektów badawczo-rozwojowych w obszarze technologii 
wspierających osoby z niepełnosprawnościami i osoby star-
sze. Uczestniczyła w procesie projektowania aplikacji SelFind 
z bezpośrednim udziałem użytkowników końcowych.

KaTaRZyna JaCKOWSKa 
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Ukończyła pedagogikę opiekuńczo-specjalną na Uniwersy-
tecie Zielonogórskim. 12 lat pracowała w Szkole specjalnej 
103. Od czerwca zeszłego roku związana ze Stowarzyszeniem 
Na Tak pełniąc funkcję trenerki mieszkaniowej w projekcie 
„Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełno-
sprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania”. Prywat-
nie zainteresowana teatrem, motoryzacją i fotografią. 

Trenerka aplikacji Projektu SelFind. Testowała działanie aplika-
cji w mieszkaniach wspomaganych.

jOAnnA jeLińSKA 

Pedagożka specjalna i trenerka mieszkaniowa w projekcie 
„Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełno-
sprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania”. 

W projekcie SelFind działała wpierw jako wolontariuszka ko-
dując wyniki badań oraz biorąc udział w dyskusjach, szkole-
niach i obserwacjach procesu projektowania aplikacji. Jako 
trenerka mieszkaniowa asystowała osobie niepełnosprawnej 
intelektualnie w posługiwaniu się aplikacją, w czasie odbywa-
nego przez nią treningu mieszkaniowego.

Wolne chwile spędza odkrywając wszystko co związane z tań-
cem i śpiewem, a szczególnie z muzyką tradycyjną.

iZAbeLA wiŚniewSKA 
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Pedagożka, psycholożka, dr n. hum., adiunkt w Zakładzie Pe-
dagogiki Specjalnej UAM w Poznaniu, członkini rady nauko-
wej czasopisma recenzowanego Interdyscyplinarne Kontek-
sty Pedagogiki Specjalnej, autorka publikacji na temat osób  
z niepełnosprawnością intelektualną.

Konsultantka merytoryczna narzędzia badawczego „Skala 
SelFind” oraz prototypowej wersji aplikacji SelFind.

KaTaRZyna PaWelCZaK 


