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Warsztaty tematyczne 

Zarządzanie różnorodnym zespołem – wyzwanie dla pracodawców  
Łucja Kornaszewska-Antoniuk, Dariusz Gosk – Fundacja Aktywizacja 

 

Warsztat skierowany jest do pracodawców (osób zarządzających, reprezentantów działu HR i kadr oraz innych 

osób odpowiedzialnych za politykę personalną organizacji) sektora biznesowego, publicznego i pozarządowego, 

którzy widzą potrzebę stworzenia środowiska pracy, w którym każdy pracownik może w pełni wykorzystać swój 

potencjał. Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się m.in. dlaczego warto zatrudniać osoby niepełnosprawne, 

w jaki sposób organizacja powinna przygotować się na współpracę z niepełnosprawnym pracownikiem, z jakimi 

wyzwaniami musi się zmierzyć, jak wykorzystać potencjał różnorodnego zespołu. W ramach warsztatu 

uczestnicy będą mieli okazję wymienić się swoimi doświadczeniami dotyczącymi zatrudniania pracowników  

z niepełnosprawnością. Dowiedzą się też więcej na temat zakresu działalności niepublicznych agencji 

zatrudnienia oraz możliwości współpracy z nimi przy rekrutacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

 

Jak współpracować, by efektywnie aktywizować osoby z niepełnosprawnością?  
Katarzyna Leśko-Loda, Marcin Piotrowski – Fundacja Aktywizacja 

 

Do udziału w warsztacie zapraszamy przedstawicieli urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej oraz innych 

instytucji publicznych. Celem warsztatu jest zaprezentowanie korzyści ze współpracy instytucji publicznych  

z sektorem pozarządowym oraz biznesu na rzecz efektywnej aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych 

oraz zmian wynikających z nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W czasie 

warsztatu zaprezentowane zostaną dobre praktyki współpracy międzysektorowej Fundacji Aktywizacja.  

 

Skuteczne narzędzia w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością 
Anna Góral, Rafał Bartoszek – Fundacja Aktywizacja 

 

Warsztat skierowany jest do doradców zawodowych, pośredników pracy oraz coachów. Spotkanie ma na celu 

przedstawienie metod i narzędzi, które skutecznie pomagają osobom z niepełnosprawnością w aktywizacji 

zawodowej i podjęciu zatrudnienia. Uczestnicy dowiedzą się także w jaki sposób skutecznie przygotować osoby 

z niepełnosprawnością do wejścia na otwarty rynek pracy. 

 

Udział organizacji pozarządowych w nowej usłudze na rynku pracy 
Agata Gawska, Magdalena Kocejko – Fundacja Aktywizacja 

 

Nowa Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z maja tego roku umożliwia organizacjom 

pozarządowym realizację swoich działań na dwa  nowe sposoby, stwarza również nowe możliwości  

ich finansowania. Celem warsztatu jest zaprezentowanie przedstawicielom organizacji pozarządowych 

sposobów działania, finansowania oraz pokazanie jak odnaleźć się w nowych realiach. Uczestnicy spotkania 

dowiedzą się również w jaki sposób  wykorzystać potencjał trzeciego sektora, jak współpracować z lokalnymi 

partnerami oraz jak skutecznie i efektywnie działać na lokalnych rynkach pracy. W ramach warsztatu uczestnicy 

będą mogli podzielić się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami. 

mailto:fundacja@idn.org.pl
http://www.aktywizacja.org.pl/

