Szanowni Państwo,
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w XV Ogólnopolskim Spotkaniu Studentów

Niepełnosprawnych, które odbędzie się w dniach 13-15 lipca 2018 r. w Krakowie.
Spotkanie organizowane jest przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH i Zrzeszenie Studentów
Niepełnosprawnych AGH, a współorganizatorami jest Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych
Uniwersytetu Ekonomicznego. Wspierać nas będą Pełnomocnicy Rektorów ds. Osób Niepełnosprawnych
poszczególnych uczelni oraz Fundacja Studentów i Absolwentów AGH „Academica”.
Tradycyjnie już staramy się, aby nasze spotkania były przyczynkiem do przełamywania kolejnych barier
i stereotypów. Pragniemy nieustannie motywować Was do działania pokazując nowe ścieżki rozwoju. Tego
lata na warsztat trafi słowo „Kariera” i będzie odmieniane przez wszystkie przypadki. Praca w biznesie? IT?
Sektorze publicznym? … a może START UP? Tak, to możliwe! Z nami i naszymi ekspertami poznacie
„od podszewki” proces rekrutacji i dowiecie się w jaki sposób skutecznie się do niego przygotować. W czasie
konferencji „START do Kariery” zaprezentujemy firmy i organizacje, które realizują działania zwiększające
otwartości na potrzeby pracowników z niepełnosprawnościami. Warsztaty poprowadzą praktycy,
m.in. z Shell, CICSO, State Street oraz Urzędu Miasta Krakowa. Nie zabraknie również zajęć, które pomogą
Wam w wyznaczaniu celów zawodowych.
Po zakończeniu panelu merytorycznego zaplanowano zwiedzanie Rynku podziemnego - interaktywnego
Muzeum Sukiennic i wieczorne atrakcje, mające na celu integrację uczestników.
Wierzymy, że Spotkanie to będzie okazją do wymiany poglądów i doświadczeń oraz nawiązania współpracy
między przedstawicielami uczelni z całego kraju, a także inspiracją do podjęcia działań na rzecz niwelowania
barier społecznych pomiędzy osobami pełnosprawnymi a środowiskiem osób niepełnosprawnych. Dlatego
zachęcamy do udziału w Spotkaniu również przedstawicieli wszystkich organizacji studenckich
zainteresowanych kształtowaniem świadomości na temat różnych wymiarów niepełnosprawności.
Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń, płatności oraz ważnych terminów znajdziecie Państwo w ulotce
konferencyjnej oraz na stronie wydarzenia na portalu Facebook, pod adresem: http://fb.com/OSSN.Krakow.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym Spotkaniu!
z ramienia Organizatorów Anna Wesołowska
KONTAKT:
e-mail: ossn.krakow@gmail.com
facebook: http://fb.com/OSSN.Krakow
telefon: 885 950 447 (sprawy organizacyjne, kontakt w godz. pracy BON 7.30 – 15.30 w dniach roboczych)
603 380 523 (sprawy związane z płatnościami i fakturami, kontakt w godz. pracy BON 7.30 – 15.30 w
dniach roboczych)
FORMULARZ REJESTRACYJNY: https://bit.ly/2IdqZ6k

