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Odpowiedzialne włączanie studentów z niepełnosprawnością w proces
aktywizacji społeczno-zawodowej
Program
PROGRAM SZKOLENI
1. Stawianie wyzwań – rola środowiska akademickiego.
2. Aktywizacja społeczno-zawodowa, studentów i absolwentów z niepełnosprawnością:
a. biura karier – wsparcie na starcie kariery,
b. projekty aktywizacji społeczno-zawodowej w organizacjach.
3. Poza resortowa pomoc programów/projektów wspierająca studenta w procesie kształcenia na
poziomie wyższym:
a. program „Aktywny samorząd” – główne zasady, formy wsparcia studenta,
b. projekty aktywizacji społeczno – zawodowej w organizacjach pozarządowych (kształcenia ustawiczne osób z
niepełnosprawnością a mierzenie się z realiami rynku pracy).

Prowadzący
Zajęcia prowadzi Anna Dobkowska – specjalista w obszarze niepełnosprawności, certyfikowany trener, coach,
mentor. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, katedry pedagogiki specjalnej.
Certyfikowany coach, trener, szkoleniowiec, mówca motywacyjny z przygotowaniem pedagogicznym. Prowadzi
spotkania coachingowe w kierunku rozwoju osobistego i zawodowego - Live Coaching. Jest trener kompetencji
miękkich wykorzystujący elementy terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach w dążeniu do zmiany.
W latach 2006 - 2021 r. pracowała jako Specjalista ds. osób z niepełnosprawnością w Centrum Integracja Gdynia od
Obecnie pełni funkcję Głównego specjalisty w Wydziale Dostępności, Referacie ds. Osób z Niepełnosprawnością
Urzędu Miasta Gdyni.
13.05.2019 roku, otrzymała Medal Prezydenta Gdyni w ramach konkursu „Gdynia bez barier”, za „konsekwentną
realizację swoich pasji i marzeń, samodzielność, niezależność, które są wzorem do naśladowania dla innych, a także
za wsparcie tych, którzy tego potrzebują”.
Posiada 15 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie niepełnosprawności oraz w obszarze trenerskim. Jest
wykładowcą ekspertem, dostępności uczelni. Realizuje szkolenia dla biznesu, instytucji rynku pracy, administracji
publicznej, placówek oświatowych, szkolnictwa wyższego w zakresie podnoszenia standardów pracy kadry naukowej
i administracyjnej uniwersytetów w całej Polsce.
Zajmuje się:
1. opracowaniem i wdrażaniem alternatywnych form kształcenia w przestrzeni akademickiej dla studentów z różną
niepełnosprawnością
2. uwrażliwianiem i wdrażaniem standardów Uczelni Dostępnej do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami.
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3. społeczną odpowiedzialnością biznesu,
4. zarządzaniem różnorodnym zespołem,
5. prowadzeniem debat poruszających problematykę niepełnosprawności.
Ukończyła szkolenia:
Akademia Trenera i Coacha,
Trener szkoleniowiec,
Trener kompetencji miękkich z elementami terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu,
Coach Wise Essentials. Program ACF Accredited Coach Training Program. Part of ACTP program,
Kurs Meneżerski,
Umiejętności kierownicze,
Profesjonalista rynku pracy,
Nowoczesny warsztat pracy specjalistów w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób z
niepełnosprawnością narządu ruchu,
Aktywizacja zawodowa,
Komunikacja i asertywność w kontakcie z klientem.
Od 16 roku życia jest osobą z niepełnosprawnością ruchową.

Termin i miejsce
Lokalizacja
Termin
Godziny
Cena za osobę

szkolenie online
2022-10-14
12:30:00 - 15:30:00
350.00 PLN netto, 430.50 PLN brutto

Cena zawiera
Sprzęt niezbędny do wzięcia udziału w szkoleniu:
- laptop/tablet/telefon komórkowy,
- stałe łącze internetowe.
Gwarantujemy:
- materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej,
- merytoryczne szkolenie,,
- możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video,
- pełne wsparcie techniczne, w tym pomoc zdalną przy konfiguracji urządzenia, na którym będą Państwo uczestniczyć
w szkoleniu online.

Warunki uczestnictwa
Warunki uczestnictwa
Prosimy o wypełnienie Formularza rejestracyjnego.
Wypełnienie formularza jest równoznaczne ze zgłoszeniem i akceptacją Regulaminu.
W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
Potwierdzenie organizacji szkolenia prześlemy na adres e-mail podany w formularzu:
najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem (szkolenia stacjonarne)
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najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem (szkolenia online)
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora na podstawie otrzymanej
faktury pro forma.
Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949

Warunki techniczne dla szkoleń online
Chcąc uczestniczyć w szkoleniu online na platformie Google Meet, uczestnik we własnym zakresie powinien
zapewnić sobie sprzęt i oprogramowanie niezbędne do udziału w szkoleniu tj.:
laptop/tablet/telefon komórkowy z głośnikiem i mikrofonem,
szerokopasmowe połączenie z Internetem,
kamera internetowa (wbudowana lub podłączana przez USB).
Uwaga: inne urządzenia, na przykład kamery wirtualne, mogą nie działać z Google Meet.
Do obsługi wideo w jakości HD wymagany jest procesor Intel drugiej generacji i3/i5/i7 2,2 GHz, odpowiednik firmy
AMD lub lepszy,
aktualną wersję systemu operacyjnego (Apple® macOS®, Microsoft® Windows®, Chrome OS, Ubuntu® i inne
dystrybucje systemu Linux® oparte na Debianie),
aktualną wersję przeglądarki (Chrome, Mozilla® Firefox®, Microsoft® Edge®, Apple® Safari®) WAŻNE!
Microsoft Internet Explorer® 11 nie zapewnia pełnej obsługi Meet. Lepiej korzystać z przeglądarki Microsoft Edge.
Jeśli chcesz używać Hangouts w przeglądarce Internet Explorer, musisz zainstalować wtyczkę do Meet. Pobierz i
zainstaluj najnowszą wersję wtyczki Google Video Support Plugin.

Zeskanuj kod smartfonem, dzięki temu będziesz
mógł oznaczyć miejsce szkolenia na mapie oraz
dodać wydarzenie do kalendarza. (Na telefony z
systemem Android polecamy program Google
Calendar lub QR Droid Private)

strona 3 / 3

