
 
 

Projekt W stronę nowych możliwości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany we współpracy z 

Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej Być Razem 

   

 

Zaproszenie 
 

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego 

Zakład Pedagogiki Specjalnej 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” 

 

mają zaszczyt zaprosić na seminarium nt. 

„W stronę nowych możliwości” – między aktywizacją a pracą 

 

Seminarium jest spotkaniem inaugurującym  projektu „W stronę nowych możliwości” 

w partnerstwie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”  

i Uniwersytetu Śląskiego dotyczącego przeprowadzenia kompleksowego programu działania 

dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez udzielenie 

wielostronnego, indywidualnego i całościowego wsparcia na podstawie diagnozy, oraz 

stworzenie indywidualnej „Ścieżki Reintegracji Społeczno-Zawodowej”.  

Intencją organizatorów jest również przybliżenie informacji o możliwościach  

i potrzebie aktywizowania wspomnianej grupy osób już od jak najwcześniejszego okresu ich 

życia - edukacji. Mamy nadzieję, że seminarium będzie interesującym i cennym 

doświadczeniem zarówno dla prelegentów, uczestników, jak i organizatorów. Zapraszamy do 

zapoznania się z programem wydarzenia.  
 

7 czerwca 2017 r. w godz. 13:00-14.00 

 

Miejsce spotkania: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego 

Ul. Bielska 62, Centrum Konferencyjne 

 

Udział  w seminarium jest bezpłatny 



Pogram seminarium: 

 

12:45 – 13:00 - Rejestracja  

13:00 - 13:10 – Powitanie  

prof. dr hab. Zenon Gajdzica - Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji 

Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie  

13:10 - 13:25 – mgr Dariusz Bożek – „W stronę nowych możliwości” - koordynator projektu 

z ramienia Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” 

13:25 - 13:45 – mgr Elwira Biała, mgr Konrad Sosnowski, mgr Wojciech Świechowski – 

„Wsparcie trenera pracy w zatrudnianiu wspomaganym”- Stowarzyszenie 

FAON, Trenerzy pracy  

13:45 - 13:55 – dr Patrycja Jurkiewicz – „Dostępność środowiska pracy do potrzeb osób ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi e szczególnym uwzględnieniem osób z 

niepełnosprawnością intelektualną” - Akademia Pedagogiki Specjalnej 

13:55 - 14:00 – podsumowanie  

 

Osoba do kontaktu: 

mgr Edyta Diakowska-Kohut – Uniwersytet Śląski 033 85 46 302 

dr Dorota Prysak - Uniwersytet Śląski tel. 692 239 722  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


