WYJDŹ Z BAŃKI, ZŁAM SCHEMAT – narzędzia dla pracodawców
bezpłatne szkolenie dla pracodawców otwartych na różnorodność i integrację w miejscu pracy

Mierzysz się z wyzwaniami rekrutacyjnymi i chcesz otworzyć się na nową grupę kandydatów?
Weź udział w 2-dniowym szkoleniu, w trakcie którego:
 zdobędziesz doświadczenie - m.in. poznasz osoby żyjące z niepełnosprawnością, przeprowadzisz
z nimi symulację rozmowy kwalifikacyjnej;
 zyskasz wiedzę w pigułce - na temat zatrudniania osób z niepełnosprawnością, tj. przepisów, potrzeb
i korzyści zarówno dla pracowników, jak i pracodawców;
 zainspirujesz się - poznasz dobre praktyki pracodawców oraz osoby z niepełnosprawnością,
 nawiążesz kontakty - z osobami, które pomogą Ci wdrożyć zmiany w Twojej organizacji;
 weźmiesz udział w realizacji innowacji społecznej, która ma na celu zmianę mentalną w budowaniu
świadomego, równego i sprawiedliwego rynku pracy włączającego osoby z niepełnosprawnością.
 otrzymasz certyfikat uczestnictwa w testowaniu Innowacji Społecznej.
Terminy i miejsce szkoleń:
I.
28 lutego i 1 marca (czwartek, piątek) 9:00 – 15:00, Poznań, Job Impulse
II.
14 i 15 marca (czwartek, piątek) 9:00 – 15:00, Poznań, Job Impulse
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona (grupa max 14 osób). Osoby zainteresowane
zapraszamy do przesyłania zgłoszenia na adres: agata.robinska@takpelnosprawni.pl.
Jak będziemy pracować?
Warsztatowo, czyli aktywnie, korzystając z potencjału rozmowy, narzędzi dramy stosowanej, dyskusji
w podgrupach i na forum. Uczenie przez doświadczenie uzupełnią mini wykłady.
Nasza siła to różnorodny i interdyscyplinarny zespół:
 Inicjatorzy projektu Agata Bródka, Paulina Wróblewska, Tomasz Wojewoda – eksperci od życia z MPD
(mózgowym porażeniem dziecięcym), adepci edukacji antydyskryminacyjnej;
 Olga Stobiecka-Rozmiarek - trenerka dramy i antydyskryminacyjna, realizująca od 14 lat programy
w obszarze integracji społecznej, koordynatorka działań Wyjdź z Bańki – złam schemat;
 Kinga Kaczmarczyk - doradczyni zawodowa z 15-letnim doświadczeniem w pośrednictwie pracy
między osobami z niepełnosprawnością, a pracodawcami;
 Agata Robińska – liderka programu TAKpełnosprawni, który wspiera pracodawców w aktywizacji
zawodowej osób z niepełnosprawnością i integracji w miejscu pracy.
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