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…czyli co się wydarzyło…

27–29 czerwca – V Ogólnopolskie Spotkanie Studentów Niepełnosprawnych w Krakowie

5–7 lipca – spotkanie w Padwie partnerów projektu DARE [Disability Awareness – a New Challenge for Employ-
ees (Świadomość niepełnosprawności)]

27 lipca – 3 sierpnia – obóz sportowy w Wiśle

10–24 sierpnia – „VI integracyjny obóz szkoleniowo-sportowy na Mazurach” w okolicach Olsztynka

1–2 września – konferencja w Bonn; zaprezentowano działalność BON UJ i projekt DARE

17 wrzesień – uroczyste otwarcie i prezentacja stanowiska komputerowego w Bibliotece Głównej PK, dosto-
sowanego dla osób z dysfunkcja narządu wzroku

22–26 września – obóz integracyjno-adaptacyjny w Zakopanem

23–24 września – Paryż, spotkanie ekspertów zajmujących się dostępem osób niepełnosprawnych do edukacji

1 października – powstanie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych na UEK w Krakowie

3 października – zaprezentowanie nowo powstałej siedziby Biura ds. Studentów Niepełnosprawnych PK 
wśród zaprzyjaźnionych uczelni krakowskich

14 października – warsztaty integracyjne dla niepełnosprawnych studentów I roku oraz wyjście do Muzeum 
Narodowego zorganizowane przez BON UJ

16 października – VIII Ognisko Integracyjne w Miękini koło Krzeszowic

26 października – wyjście do Teatru Zależnego Politechniki Krakowskiej na spektakl pt. „Profesja Pani Warren”

11 listopada – udział zespołu AZS AGH szermierki na wózkach w „V Drużynowych Zawodach Integracyjnych 
w Szpadzie z okazji Dnia Niepodległości” w AWF w Warszawie

24 listopada – pilotażowe szkolenie dotyczące niepełnosprawności dla kadry akademickiej i administracji 
w ramach projektu DARE

28 listopada – Andrzejki w studenckim klubie „Gwarek”

…i co się jeszcze wydarzy…
30 listopada – wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce

17 grudnia – Spotkanie Wigilijne na stołówce studenckiej przy ul. Reymonta 13 a

Styczeń – powstanie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych na Akademii Pedagogicznej w Krakowie

Kwiecień – Impreza Wiosenna w „Gwarku”

Maj – weekendowa wycieczka turystyczna

Czerwiec – Integracyjny Piknik Studencki przy lotnisku w Pobiedniku Wielkim

Więcej informacji na temat imprez dostępne w biurach i na stronach zrzeszeń oraz samorządów poszcze-
gólnych uczelni.


