
 

                                
     
 
 

Międzynarodowa Konferencja 

„Wsparcie osób z niepełnosprawnością w drodze do aktywizacji zawodowej” 

Kraków, 7 – 8 kwietnia 2016 r. 

 

 
 Komunikat 1: 
 

Mamy przyjemność poinformować, że Instytut Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu 

Pedagogicznego im. KEN w Krakowie i Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób 

Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” organizują II Międzynarodową 

Konferencję dotyczącą osiągnięć oraz problemów osób dorosłych z niepełnosprawnością 

w zakresie podejmowania przez nich aktywności zawodowej. 

 

W pierwszym dniu konferencyjnego spotkania doświadczeniami na temat: 

„Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością na otwartym i chronionym rynku pracy  

– przegląd dobrych praktyk” podzielą się osoby niepełnosprawne, pracodawcy, trenerzy 

pracy, terapeuci, rodzice, pracownicy środowiska akademickiego z kraju oraz zagranicy. 

 

W drugim dniu nastąpi podsumowanie i upowszechnienie rezultatów projektu 

„Społeczne Zarządzanie przez Jakość” realizowanego przez Chrześcijańskie 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” (ChSON 

„Ognisko”). Projekt jest współfinansowany ze środków EOG w ramach programu 

„Obywatele dla Demokracji” i jest poświęcony tematyce profesjonalizacji działań na rzecz 

osób z niepełnosprawnością psychiczną i intelektualną zarówno w sferze wsparcia 

codziennego jak też aktywizacji zawodowej. Będzie to okazja do poznania doświadczeń  



 

z wdrażania i udoskonalania Systemu Zarządzania Jakością w organizacji pozarządowej 

na przykładzie ChSON „Ognisko”. 

 

Wszystkie osoby zainteresowane czynnym udziałem w pierwszym dniu konferencji 

proszone są o zgłaszanie 15-minutowych wystąpień pozostających w następujących 

nurtach tematycznych: 

 

 Znaczenie pracy w życiu osób z niepełnosprawnością 

 Działalność placówek oświatowych skierowana na przygotowanie uczniów  

z niepełnosprawnością do pracy zawodowej w dorosłym życiu 

 Zatrudnienie wspomagane – prezentacja realizowanych projektów w kraju  

i zagranicą 

 Sukcesy i trudności w zakresie przygotowania do aktywności zawodowej 

uczestników warsztatów terapii zajęciowej i innych dziennych centów 

aktywności 

 Rozwiązania systemowe (i nie tylko) na rzecz aktywizacji zawodowej osób 

dorosłych z niepełnosprawnością 

  

Prosimy o nadsyłanie  tytułów proponowanych referatów  do dnia 1 marca 2016. 

Planowane jest wydanie recenzowanej monografii.  

  

Udział w drugim dniu konferencji jest dla uczestników bezpłatny i odbywa się w ramach 

projektu „Społeczne Zarządzanie przez Jakość” współfinansowanego ze środków EOG 

w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Celem spotkania w drugim dniu 

konferencji będzie upowszechnienie rezultatów projektu realizowanego przez 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół 

„Ognisko”. Poruszone zostaną tematy: 

 Przedstawienie rezultatów projektu „Społeczne Zarządzanie przez Jakość” , 

 Czy i jak System Zarządzania Jakością może wpłynąć na podniesienie standardów 

usługi – na przykładzie aktywizacji zawodowej realizowanej przez ChSON 

„Ognisko”, 

 Jak skutecznie wdrażać System Zarządzania Jakością w organizacji pozarządowej,  



 

 Co System Zarządzania Jakością może dać klientom, pracownikom i innym osobom 

z otoczenia organizacji? 
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INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
 
Możliwe jest uczestnictwo tylko w jednym – wybranym dniu konferencji lub w obu 

dniach. Wybraną opcję prosimy zaznaczyć w zgłoszeniu. 

 

Termin konferencji: 7, 8 kwietnia 2016 r. 

Miejsce konferencji: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, ul. Ingardena 4.  

Miejsce noclegu: Dom Studencki "Krakowiak" ul. Armii Krajowej 9, Kraków 

Miejsce bankietu: Restauracja „Sukiennice”, Rynek Główny 3, Kraków 

 

Koszt udziału w pierwszym dniu konferencji wynosi: 400,00 złotych z noclegiem, 

340,00 zł bez noclegu. Osoby, które chcą skorzystać z noclegu przed lub po konferencji 

mogą rezerwować go przez organizatorów.  

Opłata obejmuje: 

 materiały, w tym publikację konferencyjną, 

 zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji, 

 obiad,   

 catering podczas przerw kawowych, 

 udział w uroczystym bankiecie w murach Sukiennic na Rynku Głównym, 

 nocleg z czwartku na piątek (7/8 IV) wraz ze śniadaniem. 

 

Udział w drugim dniu konferencji jest bezpłatny. Koszty udziału są 

współfinansowane ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla 

Demokracji” z projektu „Społeczne Zarządzanie przez Jakość” realizowanego przez 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół 

„Ognisko”. 

 

W drugim dniu zapewniamy: 

 materiały, m.in otrzymanie publikacji podsumowującej projekt, 

 zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji, 

 obiad,   

 catering podczas przerw kawowych. 



 

Udział w konferencji prosimy zgłaszać do dnia 15 marca 2016 r. poprzez stronę  

internetową www.spolecznezarzadzanieprzezjakosc.ognisko.org.pl - zakładka konferencja 

i warsztaty.  

  

Opłatę konferencyjną należy przekazać do dnia 15.03.2016 roku na następujące konto: 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej 

Bank Pekao SA oddział w Krakowie 

Nr konta 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 z dopiskiem „ DK-81” 
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