Szanowni Państwo,
Oddajemy w Państwa ręce ostatni w tym roku, 13. już numer naszego Kwartalnika. Poświęciliśmy go istotnym kwestiom funkcjonowania osób niepełnosprawnych
w sferze społecznej i edukacyjnej, akcentując ważne problemy uczestnictwa studentów zarówno z niepełnosprawnościami fizycznymi, jak i psychicznymi, w przestrzeni
akademickiej.
Kwestie te zostały omówione nie tylko w artykułach naukowych, ale – co bardzo
istotne – również poprzez wprowadzenie nowego działu, zatytułowanego „Dobre praktyki”. Dzięki opublikowaniu tekstu dotyczącego realizacji projektu adaptacji materiałów
dla studentów niewidomych na zlecenie uczelni wyższych, udało się nam przedstawić
rozwiązania praktyczne, odnoszące się do realnej poprawy sytuacji niepełnosprawnych
wzrokowo studentów.
W kolejnych numerach będziemy starali się przedstawiać ważne z punktu widzenia praktyki rozwiązania, łącząc treści naukowe z działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych. Koniec roku to zwykle czas podsumowań. Dotyczy to również naszej
pracy. Wydaliśmy w roku 2014 trzy numery, z których każdy dotyczył bardzo istotnych
dla osób niepełnosprawnych kwestii. Kwartalnik podejmował najbardziej aktualne tematy, związane z otoczeniem prawnym, kulturowym, społecznym i medycznym osób
niepełnosprawnych.
Bardzo ważne było dla nas m.in. otrzymanie zgody od Dyrektora Generalnego Światowej Organizacji Zdrowia na tłumaczenie oraz publikację tekstu „Światowego Raportu
o Niepełnosprawności”. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
jako jedyny otrzymał prawa, a także ponosi odpowiedzialność za wydanie tego ważnego dokumentu w Polsce. Na tej samej podstawie opublikowaliśmy w bieżącym numerze
„Globalny plan działania WHO na rzecz niepełnosprawności na lata 2014–2021: lepsze
zdrowie dla wszystkich osób niepełnosprawnych”.
Wielokrotnie na łamach naszego czasopisma podejmowaliśmy temat związany z ratyfikowaniem przez Polskę Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach
Osób Niepełnosprawnych. Opublikowaliśmy m.in. artykuł naukowy związany z Konwencją tuż po jej ratyfikacji w 2012 roku. Chcielibyśmy w tym miejscu wspomnieć, iż
12 września 2014 roku Rada Ministrów przyjęła pierwsze Sprawozdanie dla Organizacji
Narodów Zjednoczonych, przedstawione przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej, z działań
podjętych w celu wprowadzenia w życie jej postanowień.
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Warto podkreślić, iż nasze czasopismo pozytywnie przeszło proces ewaluacji IC
Journals Master List za 2013 rok, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index
Copernicus Value) w wysokości 5 pkt. Uzyskana punktacja wyliczona została na podstawie złożonej przez Redakcję ankiety oraz oceny dokonanej przez specjalistów Index
Copernicus. Oznacza to poprawę naszego poprzedniego wskaźnika, co stanowi wyraz
uznania dla pracy wszystkich osób zaangażowanych w tworzenie Kwartalnika.
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