
 

 

Warszawa, 20.11.2013 r. 

Postaw na pracę! 

W jaki sposób pracodawcy mogą skorzystać z doświadczeń niepublicznych agencji 

zatrudnienia? Co zyskują, powierzając im rekrutację osób z niepełnosprawnością? 

Odpowiedzi na te pytania będzie można poznać już 26 listopada w Warszawie podczas 

konferencji Postaw na pracę – potencjał niepublicznych agencji zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych i korzyści ze współpracy, organizowanej przez Fundację Aktywizacja. 

26 listopada 2013 r. w Centrum Szkoleń Gazownictwa w Warszawie odbędzie się konferencja Postaw 

na pracę – potencjał niepublicznych agencji zatrudnienia osób niepełnosprawnych i korzyści ze 

współpracy. Jej celem jest przedstawienie wyników raportu, wydanego przez Fundację Aktywizacja, 

poświęconego agencjom zatrudnienia prowadzonym przez organizacje pozarządowe. 

Zaprezentowane zostaną również dobre praktyki oraz doświadczenia pracodawców komercyjnych i z 

instytucji publicznych, zatrudniających dzięki pośrednictwu agencji osoby niepełnosprawne. Ponadto 

uczestnicy wydarzenia będą mogli skorzystać z porad ekspertów, m.in. na temat prawnych aspektów 

zatrudniania osób z niepełnosprawnością oraz możliwości dofinansowywania do wynagrodzenia i 

stanowiska pracy. 

Konferencję otworzą: Marek Plura – poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. 

Osób Niepełnosprawnych oraz Jacek Brzeziński – Prezes Zarządu PFRON. Głos w sprawie współpracy  

z niepublicznymi agencjami zatrudnienia osób niepełnosprawnych zabiorą m.in.: Monika Fedorczuk  

– Radca Ministra w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Maria Reutt – Zastępca Dyrektora Służby 

Cywilnej, Piotr Kuźniak – Prezes Zarządu Fundacji Imago, Cezary Miżejewski – Prezes Ogólnopolskiego 

Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych oraz Bartosz Mioduszewski – Prezes Fundacji 

Aktywizacja.  

Wydarzenie organizowane jest w ramach ogólnopolskiego projektu Wsparcie środowiska osób 

niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych, realizowanego przez Fundację 

Aktywizacja w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Będzie to inauguracja cyklu 50 spotkań z pracodawcami, które odbędą się na terenie całej Polski. Ich 

celem jest promowanie i wzmacnianie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością jako 

wartościowych i dobrze wykwalifikowanych pracowników.  

Projekt został objęty patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich, Ireny Lipowicz. 

Patronat nad spotkaniami w województwie mazowieckim objął Marszałek Województwa 

Mazowieckiego, Adam Struzik. Patronami medialnymi cyklu spotkań z pracodawcami są 

społecznościowy serwis informacyjny Wiadomości24.pl, PortalSamorządowy.pl oraz Gazeta Sołecka.  



 

 

Fundacja Aktywizacja (dawniej Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym 

Ruchowo) od ponad 20 lat zajmuje się edukacją i aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych. 

Powstała z inicjatywy środowiska matematyków i informatyków związanych z Polską Akademią Nauk 

oraz Polskim Towarzystwem Informatycznym. Stąd wywodziła się jej pierwotna nazwa oraz 

stosowanie nowoczesnych technologii w edukacji osób z niepełnosprawnością. Dziś Fundacja pomaga 

osobom ze wszystkimi rodzajami i stopniami niepełnosprawności, niezależnie od ich profilu 

zawodowego, a z jej wsparcia korzysta wiele osób z całej Polski. Fundacja prowadzi Agencję 

Zatrudnienia, a także Agencję Doradztwa Personalnego. 
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