
 
Szanowni Państwo, 
  
W imieniu Fundacji Aktywizacja, która od ponad 26 lat wspiera osoby z niepełnosprawnościami 
w poszukiwaniu zatrudnienia, mamy zaszczyt zaprosić Państwa w dniu 23 stycznia 2018 r. (wtorek) 
do udziału w Targach Pracy i w krótkim szkoleniu, w Centrum Biznesowym OPOLSKA 22 
w Katowicach pod adresem: ul. Opolska 22, 40-084 Katowice, (mapa dojazdu 
http://www.opolska22.pl/). 
  
Bezpłatne szkolenie „Pracownik z niepełnosprawnością – wartość dodana w Twojej firmie” 
przeznaczone jest dla Pracodawców, którzy są zainteresowani zatrudnianiem osób 
z niepełnosprawnościami. Uczestnictwo w nim daje m.in. możliwość zdobycia wiedzy na temat 
korzyści płynących z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.  
 
 

Zatrudnienie pracowników z niepełnosprawnością przekłada się na: 
 
* Utrwalenie wizerunku firmy jako ODPOWIEDZIALNEJ SPOŁECZNIE. 
* OGRANICZENIE KOSZTÓW FIRMY ponoszonych w formie obowiązkowych  składek na 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz  uzyskania 
dofinansowań do wynagrodzeń. 
* ZWROT DODATKOWYCH KOSZTÓW, czyli wydatków dokonanych na adaptację 
pomieszczeń, zakup urządzeń i wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. 
* Pozyskanie NOWYCH KOMPETENTNYCH PRACOWNIKÓW oraz stworzenie 
dynamicznego zespołu obejmującego osoby sprawne oraz niepełnosprawne,  mające 
wspólny cel i szanujące indywidualność każdego z pracowników. 

 
 
Po szkoleniu odbędą się TARGI PRACY, które będą doskonałą okazją do zaprezentowania swojej 
działalności, nawiązania nowych kontaktów zawodowych, a także spotkania i pozyskania 
potencjalnych kandydatów do pracy. Nie pobieramy opłat od Wystawców. 
 
11.00 - 12.00    Szkolenie „Pracownik z niepełnosprawnością – wartość dodana w Twojej firmie” 

1. Wstęp 
2. Osoba z niepełnosprawnością czyli kto?  Rodzaje orzeczeń o niepełnosprawności 
3. Treść orzeczeń o niepełnosprawności i niezdolności do pracy, a możliwość podjęcia 

zatrudnienia 
4. Uprawnienia pracowników z niepełnosprawnościami 
5. Korzyści pracodawcy z tytułu zatrudniania osoby z niepełnosprawnością 

a) społeczne 
b) finansowe 
c) pozostałe 

6. Przedstawienie szczegółowej procedury uzyskiwania dofinansowań do wynagrodzeń 
dla pracowników z niepełnosprawnościami (prawa i obowiązki) 

7. Dyskusja 
8. Zakończenie 

Szkolenie poprowadzi: radca prawny Mateusz Gruntowski. 
 
12.00 – 12.30    Przerwa kawowa i dodatkowy czas na przygotowanie własnego stoiska 
12.30 – 14.30    TARGI PRACY 
 

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo na adres pośredniczki pracy 
 opolskiego oddziału Fundacji Aktywizacja – Joanny Różyckiej: joanna.rozycka@idn.org.pl  

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod nr:  508 501 281. 
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