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Program warsztatów 

 

Warsztat 1: Warsztat szkoleniowy: Integracja osób niepełnosprawnych w 

środowisku lokalnym.  

Odbiorcy: członkowie rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunowie, kadra i wolontariusze 

bezpośrednio zaangażowane w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób 

niepełnosprawnych zamieszkujących powiaty min.: Lublin, lubelski, świdnicki, kraśnicki, 

bialski, radzyński, biłgorajski. 

Termin spotkania: 16.09.2022 (g. 16,00 – 19,00). 

Miejsce: ul. Głęboka 10/27 Lublin/Platforma ClickMeeting 

Program spotkania: 

• Powitanie uczestników. 

• Formy integracji osób z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym. 

• Projekty społeczne kierowane do osób z niepełnosprawnością 

• Dobre praktyki. Podmioty ekonomii społecznej działające na rzecz osób z 

niepełnosprawnością. 

• Podziękowanie za udział. Zakończenie spotkania. 

Warsztat 2: Zwiększanie aktywności  i zaradności życiowej oraz budowanie 

niezależności osób niepełnosprawnych w oparciu o model ekonomii społecznej 

Odbiorcy: członkowie rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunowie, kadra i wolontariusze 

bezpośrednio zaangażowane w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób 

niepełnosprawnych zamieszkujących powiaty min.: Lublin, lubelski, świdnicki, kraśnicki, 

bialski, radzyński, biłgorajski. 

Termin spotkania: 17.10.2022 (g. 16,00 – 19,00).   

Miejsce: ul. Głęboka 10/27 Lublin/Platforma ClickMeeting 

Program spotkania: 

• Powitanie uczestników. 

• Formy aktywizacji społecznej i zawodowej kierowane do osób z niepełnosprawnością. 

• Usługi społeczne dostępne na rzecz osób niepełnosprawnych.  

• Budowanie niezależności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością w 

oparciu o przedsiębiorczość społeczną. 

• Podziękowanie za udział. Zakończenie spotkania. 
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Warsztat 3: Pomoc i zapewnianie opieki w procesie rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych 

Odbiorcy: członkowie rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunowie, kadra i wolontariusze 

bezpośrednio zaangażowane w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób 

niepełnosprawnych zamieszkujących powiaty min.: Lublin, lubelski, świdnicki, kraśnicki, 

bialski, radzyński, biłgorajski. 

Termin spotkania: 17.11.2022 (g. 16,00 – 19,00).   

Miejsce: ul. Głęboka 10/27 Lublin/Platforma ClickMeeting 

Program spotkania: 

• Powitanie uczestników. 

• Dostępne formy rehabilitacji kierowane do osób z niepełnosprawnością. 

• Zapewnianie pomocy i opieki dla osób z niepełnosprawnością w życiu codziennym. 

• Aktywne formy rehabilitacji społeczno–zawodowej w oparciu o model ekonomii 

społecznej. 

• Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. 

• Podziękowanie za udział. Zakończenie spotkania. 

 


