
   

  

REINTEGRATOR ZAWODOWY 2021 to projekt Fundacji Aktywności Zawodowej współfinansowany  

ze środków PFRON w ramach Konkursu 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”. 

 

Fundacja Aktywności Zawodowej   al. Grunwaldzka 103 lok. 4.01.f 80-244 Gdańsk   tel.: 736 858 551, biuro@faz.org.pl 

 
REINTEGRATOR ZAWODOWY 2021 

Wdrożenie modelu aktywizacji zawodowej  

dla warsztatów terapii zajęciowej  
Szkolenie dla kadry warsztatów terapii zajęciowej 

Data: 23 czerwca 2021 /środa 

Godz. 8:00 – 16:00 

Miejsce: Sala konferencyjno-szkoleniowa Radziwonika 12 w Białymstoku 

Szkolenie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

PROGRAM SZKOLENIA: 

8:00 Rejestracja uczestników i dyskusja wprowadzająca 

9:00 Rozpoczęcie szkolenia    

I blok:  

1. Rozpoznanie możliwości i potrzeb zawodowych osób z niepełnosprawnością. 
2. Wdrażanie narzędzi motywacji uczestnika do podjęcia i utrzymania zatrudnienia. 
3. Praca z czynnikami wpływającymi na aktywizację (rodzina, środowisko etc.). 

4. Charakterystyka potrzeb lokalnego rynku pracy. 

5. Osoba wspierająca osoby z niepełnosprawnością w zakładzie pracy. 

6. Przystosowanie zakładu pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. 

7. Oczekiwania pracodawców w zakresie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. 

12.00 – 12.30 Przerwa lunchowa 

12.30 Szkolenie  

II blok: 

1. Jak rozmawiać z pracodawcą osób niepełnosprawnych? 

2. Jak pozyskiwać nowych pracodawców dla osób z niepełnosprawnością? 

3. Pomoc publiczna dla pracodawców osób z niepełnosprawnością.  

4. Problemy prawne związane z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością. 

5. Dobre praktyki we wprowadzaniu osób z niepełnosprawnością na otwarty rynek pracy. 

Po zakończeniu szkolenia: 

• każdy z uczestników otrzyma numer telefonu i adres mailowy do Eksperta, któremu w okresie 
realizacji projektu (tj. do końca marca 2022 r.), będzie mógł zadawać pytania związane  
z tematyką szkolenia, 

• każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia oraz pendrive z materiałami szkoleniowymi, 
długopis i notatnik. 
 

Zasady rekrutacji uczestników projektu: 

1. Uczestnikiem projektu może być osoba wykonująca pracę w warsztacie terapii zajęciowej  
na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie. 

2. Z jednego warsztatu terapii zajęciowej zgłoszonych może być nie więcej niż 4 uczestników. 
3. Każdy uczestnik wypełnia imienne zgłoszenie do udziału w szkoleniu. 
4. Każdy uczestnik przedstawia zaświadczenie o zatrudnieniu w warsztacie terapii zajęciowej, które 

potwierdzone jest przez kierownika placówki. 
5. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń – ilość miejsc jest ograniczona. 

6. Skan imiennego zgłoszenia należy przesyłać do dnia 21.06.2021 na adres: biuro@faz.org.pl  
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