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Savoir-vivre wobec os�b z niepełnosprawno�cią1.
WARSZTAT

Celem warsztatu jest nabycie przez uczestnik�w umiejętno�ci prawidłowej
komunikacji z osobami z niepełnosprawno�cią, zwiększenie �wiadomo�ci
społecze�stwa na temat potrzeb, możliwo�ci i ogranicze� wynikających z
niepełnosprawno�ci.  W trakcie zwr�cimy uwagę na r�żne rodzaje dysfunkcji
oraz jak skutecznie pom�c i zachowa� się wobec petenta (lub
wsp�łpracownika) z niepełnosprawno�cią a przede wszystkim czego unika�.
Warsztat prowadzony przez dw�ch trener�w: magistra fizjoterapii oraz
trenera savoir-vivre znaczną niepełnosprawno�cią.

Wprowadzenie w tematykę
niepełnosprawno�ci: definicja i rodzaje 
Podstawowe akty prawne dotyczące
niepełnosprawno�ci 
Stereotypy 
Niepełnosprawno�� ruchowa, wzrokowa i
intelektualna – bariery 
Podstawowe zasady w kontaktach z
osobami z niepełnosprawno�cią
Zasady wła�ciwego zachowania się
 8 godzin warsztat�w 

Warsztaty prowadzone w formie stacjonarnej w
małych grupach lub online. Uczestnicy otrzymują od

prowadzących wszystkie niezbędne materiały zależnie
od formy warsztatu.  Każdy uczestnik na  zako�czenie
dostaje dyplom uczestnictwa (w przypadku warsztatu

online jest on wysyłany listownie).

W razie pytań prosimy
o kontakt @: 

info@fundacjamika.pl
lub telefonicznie

609 156 121/ 663 801 437

Pełną oferta znajdę się
na stronie :

https://fundacjamika.pl



WARSZTAT

Warsztat dla pracodawc�w
 Wprowadzenie w tematykę niepełnosprawno�ci: definicja i
rodzaje
Podstawowe akty prawne 
Stereotypy dotyczące pracownik�w z niepełnosprawno�cią       
Savoir-vivre wobec pracownik�w i wsp�łpracownik�w z
niepełnosprawno�cią     
Motywowanie pracownik�w z niepełnosprawno�cią    
Korzy�ci wynikające z zatrudnienia osoby z
niepełnosprawno�cią 
Elementy prawa pracy związane z zatrudnieniem osoby z
niepełnosprawno�cią – przepisy bieżące 
10 godzin warsztat�w

Warsztaty prowadzone w formie stacjonarnej w
małych grupach lub online. Uczestnicy otrzymują od

prowadzących wszystkie niezbędne materiały zależnie
od formy warsztatu.  Każdy uczestnik na  zako�czenie
dostaje dyplom uczestnictwa (w przypadku warsztatu

online jest on wysyłany listownie).

2.Sprawny w pracy – korzy�ci z zatrudnienia osoby z
niepełnosprawno�cią 

Pracownicy z niepełnosprawno�cią nie r�żnią się od reszty pracownik�w –
są lepiej lub gorzej wykształcenia, mniej lub bardziej chętni do
podejmowania wyzwa� i jak każdy chcą mie� pracę, kt�ra zwiększa
poczucie warto�ci, sprawia satysfakcję i umożliwia rozw�j.  szerzenie
�wiadomo�ci i korzy�ci zatrudnienia os�b z niepełnosprawno�cią,  warsztat
ma na celu burzenie stereotyp�w oraz barier społecznych związanych z
dyskryminacją na rynku pracy. Prowadzony jest przez dw�ch trener�w:
specjalistę prawa pracy oraz trenera savoir-vivre znaczną
niepełnosprawno�cią.

W razie pytań prosimy
o kontakt @: 

info@fundacjamika.pl
lub telefonicznie

609 156 121/ 663 801 437

Pełną oferta znajdę się
na stronie :

https://fundacjamika.pl


