
  

  
ZAPROSZENIE 

  
Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej, Katedra Prawa 

Międzynarodowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i Podlaski Sejmik Osób 

z Niepełnosprawnościami zapraszają na seminarium: 

Jak w lokalnych społecznościach wdrażać usługi zgodnie z Konwencją 
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych? 
 

Czego będzie można nauczyć się/dowiedzieć w czasie szkolenia? 
W czasie seminarium zaprezentowana zostanie metoda lokalnego planowania usług dla osób 

z  niepełnosprawnościami w społecznościach lokalnych zgodnie z Konwencją ONZ o prawach 

osób niepełnosprawnych wypracowana w ramach międzynarodowego projektu Connecting 

inclusive social planning, community development and service provision for persons with 

disabilities (CISCOS). 

W szczególności uczestnicy nauczą/dowiedzą się: 

  Jak planować i implementować usługi zgodne z Konwencją ONZ o prawach osób 

niepełnosprawnych w lokalnych społecznościach 

  Jak planować usługi we współpracy ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami 

i  innymi aktorami zaangażowanymi w tworzenie rozwiązań na rzecz tej grupy 

 Jak monitorować i ewaluować prowadzone działania  

 

Do kogo warsztat jest skierowany? 
 Przedstawiciele samorządu i władz lokalnych 

 Przedstawiciele uczelni, studenci zainteresowani zmianą w lokalnych społecznościach 

 Przedstawiciele organizacji i innych podmiotów świadczących usługi na rzecz osób 

z  niepełnosprawnościami 

 Przedstawiciele organizacji zrzeszających osoby z niepełnosprawnościami 

i  działających na ich rzecz 

 Osoby aktywnie zaangażowane w działania na rzecz rozwoju społecznego 

Białegostoku 

W czasie pierwszego dnia seminarium w formie wykładowej zaprezentowane zostaną podstawy 

i założenia modelu CISCOS. Drugi dzień seminarium będzie miał formę warsztatową i skoncentrowany 

będzie na wypracowaniu praktycznych wskazówek wdrażania usług zgodnych z Konwencją ONZ 

o prawach osób niepełnosprawnych w lokalnych społecznościach. 



  
Termin 

4 i 5 września 2019, godz. 10:00 – 15:00 

Miejsce 

Wydział Prawa, ul. Mickiewicza 1, 15-213 Białystok 

sala 314 / II piętro (04.09.2019) 

sala 315 / II piętro (05.09.2019) 

 

Osoby prowadzące 

Prof. dr hab. Piotr Błędowski - dyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego w Szkole Głównej Handlowej, 

przez wiele lat członek władz Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, członek Rady Polityki Senioralnej, 

ekspert ds. osób starszych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Dr hab. Paweł Kubicki - dr hab. nauk o polityce publicznej, adiunkt w Instytucie Gospodarstwa Społecznego 

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, współpracownik organizacji pozarządowych zajmujących się 

problematyką niepełnosprawności i starości, w tym inicjatywy "Chcemy całego życia!" oraz Centrum Badań nad 

Niepełnosprawnością. Członek komisji eksperckiej ds. osób z  niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw 

Obywatelskich. 

Mgr Magdalena Kocejko – doktorantka w Kolegium Ekonomiczno- Społecznym Szkoły Głównej Handlowej, 

autorka wielu raportów dotyczących sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce, badaczka i ewaluatorka, 

współpracowniczka wielu organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką niepełnosprawności, w tym m.in. 

Fundacji Aktywizacja i Fundacji Eudajmonia. Członkini Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.  

 

Zgłoszenie udziału: a.drabarz@uwb.edu.pl do 2 września 2019 r. 

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. 

 

Seminarium jest częścią projektu Connecting inclusive social planning, community development and 

service provision for persons with disabilities (CISCOS) realizowanego przez Instytut Gospodarstwa 

Społecznego SGH we współpracy z Uniwersytetem w Siegen (Niemcy), międzynarodową organizacją 

działająca na rzecz lepszych usług dla osób z niepełnosprawnościami- EASPD (Bruksela), Uniwersytetem 

w Sewilli (Hiszpania), Urzędem Miasta Lund (Szwecja), a także organizacjami pozarządowymi: CUDV 

(Słowenia) i Hand in Hand Foundation (Węgry), Panagia Elousa (Grecja), Disability Federation Ireland 

(Irlandia). Projekt finansowany jest ze środków ERASMUS+.  
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