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Warsztat stworzony z my�lą o osobach z niepełnosprawno�cią
zmagających się z wyzwaniami dnia codziennego. Ma na celu
zwiększenie poczucia własnej warto�ci, poznania swoich mocnych
stron, wyznaczania cel�w oraz zmotywowania w dążeniu do
spełniania marze� i plan�w.  Prowadzony przez niesamowitego
coacha, kt�ra ma wiele do powiedzenia o życiu z
niepełnosprawno�cią bo sama jest osobą z niepełnosprawno�cią
znaczną. Od 24 lat choruje na postępujący czteroko�czynowy
niedowład spastyczny, pomimo znacznej niepełnosprawno�ci
prowadzi bogate życie i spełnia marzenia. Niepełnosprawno��
ogranicza, ale nie uniemożliwia spełniania marze�!

Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna 
Stworzenie własnej definicji motywacji (co
mnie motywuje?)
Postrzeganie siebie a motywacja
Okre�lenie cel�w zgodnych z Twoimi
potrzebami i przekonaniami
Droga do realizacji plan�w 
Systematyczno�� 
Czy motywacja przez samokrytykę jest
skuteczna?
8 godzin warsztat�w

WARSZTAT
Każdy ma swoje Kilimandżaro – warsztat
motywacyjny

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
Aktywizacja zawodowa os�b z niepełnosprawno�cią
z elementami prawa  pracy

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

Wsp�łczesny rynek pracy jest bezlitosny dla każdego, a osoby z
niepełnosprawno�cią mają jeszcze trudniejsze zadanie (jak zawsze
z resztą). Na naszych warsztatach chcemy pokaza�, że nie taki
pracodawca straszny jak go malują, a osoby z niepełnosprawno�cią
mogą pracowa� i by� w pracy �wietne. Warsztaty mają na celu
zwiększenie poczucia własnej warto�ci w�r�d uczestnik�w,
motywowanie do podjęcia zatrudnienia oraz zapoznanie z
podstawami prawa pracy. Warsztat prowadzony przez coacha –
trenera z niepełnosprawno�cią znaczną, aktywną na rynku pracy
oraz specjalisty z zakresu prawa pracy.

 Rynek pracy dla os�b z niepełnosprawno�cią w Polsce     
Okre�lenie swoich mocnych stron i ich umiejętne
wykorzystywanie 
Postrzeganie siebie jako pracownika
pełnowarto�ciowego 
Techniki okre�lania cel�w długo i kr�tkoterminowych 
Konstruowanie CV i listu motywacyjnego  
Zagadnienia z prawa pracy (uprawnienia i obowiązki)
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).



WARSZTAT
Warsztat dla rodzic�w i opiekun�w os�b z
niepełnosprawno�cią – niepełnosprawno�� na co dzie�

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

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).

Wsparcie instytucjonalne w Polsce -  gdzie się zgłosi�       
Skuteczna komunikacja     
Asertywno�� wobec osoby z niepełnosprawno�cią  
Emocje – jak sobie z nimi radzi� na co dzie�        
Aktywizacja społeczna i wsparcie 
Podstawowe techniki rehabilitacyjne     
Techniki pielęgnacji min. ubieranie i rozbieranie,
przesadzanie bez narażania własnego zdrowia
Stosowanie urządze�, przybor�w i narzędzi niezbędnych
podczas wykonywania czynno�ci higienicznych   
Zapewnianie bezpiecze�stwa dziecku podczas
wykonywania zabieg�w higienicznych oraz w
użytkowaniu przedmiot�w ortopedycznych i sprzętu
rehabilitacyjnego  
8 godzin warsztat�w  

Zadanie jakie przypada rodzicom i opiekunom dzieci z
niepełnosprawno�cią jest niezwykle trudne. Na warsztatach
postaramy się przekaza� wiedzę i techniki jak radzi� sobie z
problemami dnia codziennego, emocjami i gdzie szuka� pomocy w
trudnych chwilach. Spotkanie na warsztatach os�b o podobnych
przeżyciach i problemach umożliwi nawiązanie nowych znajomo�ci
oraz podzielenie się swoją historią z osobami, kt�re doskonale
rozumieją realia codzienno�ci z niepełnosprawno�cią. Prowadzącą
warsztat jest osoba z niepełnosprawno�cią znaczną, kt�ra chętnie
podzieli się swoimi do�wiadczeniami i przemy�leniami oraz
Magister Fizjoterapii, zajmujący się na co dzie� rehabilitacją,
przybliży techniki pielęgnacyjne bez narażania swojego zdrowia. 


