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Wyjazd studyjny do Jarosławia na Podkarpaciu
do Koła PSONI

Zapraszamy na bezpłatną wizytę studyjną. Wyjazd zorganizowany je
podlaskich self-adwokatów (samorzeczników) biorących udział w projekcie 
„PełnoAktywni-SamoSprawni”  
z niepełnosprawnościami oraz opiekunowie OzN) oraz dla organizacji/i
sojusznikami OzN w Subregionie Bielskim. Razem dla 20 osób. 
w Jarosławiu (woj. podkarpackie), 
doświadczenie zarówno w
i zawodowym osób z niepełnosprawnościami.
z podkarpackimi samorzecznikami, zaplanowano także wizyty w kilku podmiotach 
ekonomii społecznej, gdzie pracują osoby z niepełnospraw

 
 
CZWARTEK, 16 września 2021
 
7.00 – zbiórka w Bielsku Podlaskim (
przy DK19) 
 
około 13.45  - przyjazd do Jarosławia
 
14.00 - 15.00 - obiad, sala konferencyjna
 
15.15 – 18.00 - warsztaty z self
kawowy 
 
18.00 – 19.00 - zameldowanie w hotelu Turkus, ul. Sikorskiego 5
 
19.00 – kolacja i czas wolny (możliwość  bezpłatnego skorzystania z krytej pływalni, która 
znajduje się obok hotelu) 
 

„PełnoAktywni - SamoSprawni” 
www.samosprawni.centrumnawschodzie.pl 

Projekt „PełnoAktywni – SamoSprawni” jest realizowany 
z dotacji programu Aktywni Obywatele 

finansowanego z 
 

 
 

Wyjazd studyjny do Jarosławia na Podkarpaciu
do Koła PSONI, 16-17 września 2021 

 
Zapraszamy na bezpłatną wizytę studyjną. Wyjazd zorganizowany je

adwokatów (samorzeczników) biorących udział w projekcie 
SamoSprawni”  www.samosprawni.centrumnawschodzie.pl

niepełnosprawnościami oraz opiekunowie OzN) oraz dla organizacji/i
sojusznikami OzN w Subregionie Bielskim. Razem dla 20 osób. Wyjazd do oddziału PSONI 
w Jarosławiu (woj. podkarpackie), http://www.psoni-jaroslaw.org.pl/

w self-adwokaturze, jak i aktywizowaniu społecznym 
niepełnosprawnościami. W programie oprócz spotkania 

podkarpackimi samorzecznikami, zaplanowano także wizyty w kilku podmiotach 
ekonomii społecznej, gdzie pracują osoby z niepełnosprawnościami.

 
 

PROGRAM 

CZWARTEK, 16 września 2021 

zbiórka w Bielsku Podlaskim (po uzgodnieniu, możliwość wsiadania też 

przyjazd do Jarosławia 

sala konferencyjna PSONI, ul. Wilsona 6b – obsługa pracownicy ZAZ

warsztaty z self-adwokatami, sala konferencyjna, ul. Wilsona 6b, serwis 

zameldowanie w hotelu Turkus, ul. Sikorskiego 5 

kolacja i czas wolny (możliwość  bezpłatnego skorzystania z krytej pływalni, która 

 
SamoSprawni” jest realizowany  

z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, 
finansowanego z Funduszy EOG 

Wyjazd studyjny do Jarosławia na Podkarpaciu,  

Zapraszamy na bezpłatną wizytę studyjną. Wyjazd zorganizowany jest dla kandydatów na 
adwokatów (samorzeczników) biorących udział w projekcie 

www.samosprawni.centrumnawschodzie.pl (osoby 
niepełnosprawnościami oraz opiekunowie OzN) oraz dla organizacji/instytucji będących 

Wyjazd do oddziału PSONI 
jaroslaw.org.pl/ który ma duże 

adwokaturze, jak i aktywizowaniu społecznym 
programie oprócz spotkania 

podkarpackimi samorzecznikami, zaplanowano także wizyty w kilku podmiotach 
nościami. 

możliwość wsiadania też na trasie 

obsługa pracownicy ZAZ 

, sala konferencyjna, ul. Wilsona 6b, serwis 

kolacja i czas wolny (możliwość  bezpłatnego skorzystania z krytej pływalni, która 



 

www.samosprawni.centrumnawschodzie.pl
 

 

 
PIĄTEK, 17 września 2021 
 
7.00 – 8.30  - śniadanie w hotelu
 
09.00 – 09.30  - system wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektual
działalności PSONI Koło w Jarosławiu 
ul. Wilsona 6b, serwis kawowy
 
09.35 – 10.05  - prezentacja działalności Centrum Opiekuńczo 
Wilsona 6b (podział na II grupy)
 
10.10 – 10.50  - prezentacja działalności Nie
ul. Wilsona 6c (podział na II grupy)
 
11.00 – 11.40  - kształcenie zawodowe osób z niepełnosprawnością w Warsztacie
Zajęciowej, ul. 3 Maja 39 (podział na II grupy)
 
11.45 – 12.25   - prezentacja działalności Środowiskowego Domu Samopomocy,
39 (podział na II grupy) 
 
12.40 – 13.10   - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością
Zakładzie Aktywnością Zawodowej 
Centrum DZWONI ,ul. Podzamcze 35 (podział na II grupy)
 
13.20 – 14.20  - obiad – Lunch Bar E
 
14.30 – wyjazd z Jarosławia (w Bielsku Podlaskim około godz. 
 

„PełnoAktywni - SamoSprawni” 
www.samosprawni.centrumnawschodzie.pl 

Projekt „PełnoAktywni – SamoSprawni” jest realizowany 
z dotacji programu Aktywni Obywatele 

finansowanego z 
 

śniadanie w hotelu 

system wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektual
działalności PSONI Koło w Jarosławiu – prezentacja działalności, sala konferencyjna 

Wilsona 6b, serwis kawowy 

prezentacja działalności Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego,
6b (podział na II grupy) 

prezentacja działalności Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do
ul. Wilsona 6c (podział na II grupy) 

kształcenie zawodowe osób z niepełnosprawnością w Warsztacie
Zajęciowej, ul. 3 Maja 39 (podział na II grupy) 

prezentacja działalności Środowiskowego Domu Samopomocy,

rehabilitacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością
Zakładzie Aktywnością Zawodowej – franczyza społeczna marki K – Lumet,
Centrum DZWONI ,ul. Podzamcze 35 (podział na II grupy) 

Lunch Bar Europejskie Klimaty, ul. Kasprowicza 5

arosławia (w Bielsku Podlaskim około godz. 21.00)

 
SamoSprawni” jest realizowany  

z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, 
finansowanego z Funduszy EOG 

system wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną na przykładzie 
sala konferencyjna 

Mieszkalnego, ul. 

publicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy, 

kształcenie zawodowe osób z niepełnosprawnością w Warsztacie Terapii 

prezentacja działalności Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. 3 Maja 

rehabilitacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością w 
Lumet, gastronomia, 

uropejskie Klimaty, ul. Kasprowicza 5 

) 


