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ZAPROSZENIE 

Szanowni Państwo, 

Wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji związanej z koniecznością ograniczenia spotkań 
bezpośrednich zapraszamy Państwa na BEZPŁATNE szkolenie online-live dotyczące 
racjonalnych usprawnień w turystyce dla osób z niepełnosprawnościami.  

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy osób zajmujących się organizacją turystyki na terenie 
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na temat racjonalnych usprawnień w turystyce dla 
osób z niepełnosprawnościami. 

Oczekiwanymi efektami szkolenia będzie zachęcenie do tworzenia ofert turystycznych 
przyjaznych osobom z niepełnosprawnościami, podniesienie świadomości osób zajmujących 
się organizacją turystyki na temat możliwych mechanizmów usprawnień dla osób  
z niepełnosprawnościami – prezentacja dobrych praktyk. 

 

Korzyści ze szkolenia online: 

• oszczędność czasu i pieniędzy na dojazd i zakwaterowanie, 

• nabycie pełnowartościowej wiedzy z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, 

• komfort uczestnictwa - szkolenie przy własnym komputerze w dowolnym miejscu, 

• możliwość uczestnictwa z użyciem komputera stacjonarnego, laptopa lub urządzenia 
mobilnego, 

• wersja elektroniczna materiałów ze szkolenia będzie przesłana bezpośrednio na maila 
zaraz po szkoleniu, 

• bezpośredni kontakt z prowadzącym, 

• bezpieczeństwo - unikanie kontaktu z osobami z grupy ryzyka zarażeniem, 

• własna, domowa, najlepsza kawa oraz niezobowiązujący ubiór.  

 

Do szkolenia zapraszamy osoby zamieszkujące lub pracujące na terenie Białostockiego 
Obszaru Funkcjonalnego zajmujące się organizacją ruchu turystycznego (z wyłączeniem 
przedsiębiorców). 

Szkolenie zostanie przeprowadzone poprzez komunikator ZOOM – jedno 4-godzinne szkolenie 
dla 15 osób, przeprowadzone w dwóch częściach po 2 godziny zegarowe każde spotkanie w 
dniach 4 oraz 6 sierpnia 2020 r. 

Chętnych uczestników prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 28 lipca 
2020r.  na adres pbuprojket@bof.org.pl  
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Podczas szkolenia Uczestnicy będą zobowiązani do wypełnienia anonimowej ankiety 
ewaluacyjnej on-line.  

Szczegółowych informacji udziela Urszula Skiepko pod numerem tel. 85 661 15 38, bądź email: 
pbuprojket@bof.org.pl. 

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Razem otwieramy granicę” 
dofinansowanego zgodnie z decyzją Wspólnego Komitetu Monitorującego z dnia 17.04.2019 
r. i Umową Grantową nr PLBU.01.01.00-20-0794/19-00 z dnia 07.11.2019 r. z Programu 
Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego 
Instrumentu Sąsiedztwa. 

Serdecznie zapraszamy. 
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