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Bariery edukacyjne i niski poziom wykształcenia - to wciąż podstawowe źródła problemów osób
niepełnosprawnych na polskim rynku pracy. Z powodu braków w wykształceniu nie zwiększa się ich
zatrudnienie.
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Dzięki takim ośrodkom, jak nowo powstałe Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych, może się to zmienić. Bydgoskie centrum zaprasza do korzystania z bezpłatnych
szkoleń i doradztwa nie tylko poszukujących pracy niepełnosprawnych, ale także pracodawców.
 
Marcin Sawkow, choć jest absolwentem wyższej uczelni, to od dwóch lat nie może znaleźć zatrudnienia,
bo na rynku pracy brakuje ofert dla politologów. Dlatego z radością przyjąłby propozycję pracy biurowej,
rozważa też skorzystanie z cyklu spotkań i szkoleń zawodowych w nowo otwartej placówce. -
Komputerowe programy - Word, Excel - poznanie ich, nauczenie się funkcjonowania w środowisku
biurowym - myślę, że to jest głównym celem, bo ja niestety nie mogę pracować fizycznie, co jest dość
sporym utrudnieniem w dzisiejszych czasach - wyznaje Marcin Sawkow.
 
Współpraca osoby niepełnosprawnej z Centrum rozpoczyna się od spotkania z doradcą zawodowym,
stworzenia indywidualnego planu działania i określenia oczekiwań co do przyszłej pracy. - Na podstawie
tego kontaktu będziemy mogli pana zakwalifikować do udziału w warsztatach psychoedukacyjnych,
które zaplanowane są w ramach naszej współpracy – tłumaczy Magdalena Wicińska z Centrum Edukacji i
Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Bydgoszczy.
 
br/>Działania Centrum obejmują m.in. bezpłatne poradnictwo, prowadzone przez doradcę
zawodowego, psychologa czy prawnika ułatwiające poruszanie się na rynku pracy; szkolenia zawodowe,
warsztaty prawne czy kursy informatyczne. - Osoby, które zakończą szkolenie informatyczne, myślę, że
bardzo dobrze odnajdą się w takim zajęciu jakim jest telepraca. Osoby, które ukończą szkolenie
zawodowe, będą mogły pracować jako pracownik biurowy - informuje Agnieszka Jaśkiewicz z CEiAZON w
Bydgoszczy.
 
Centrum mieści się w Bydgoszczy, przy ul. Gajowej. Swoim działaniem obejmuje całe województwo
kujawsko-pomorskie.
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