
 
„Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy” Nr projektu: 

POWR.02.06.00-00-0065/19 

 

Regulamin uczestnictwa w warsztatach partypacyjno-konsultacyjnych z pracodawcami 

w ramach projektu „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób 
niepełnosprawnych na rynku pracy„ nr POWR.02.06.00-00-0065/19 realizowanego przez Biuro 
Pełnomocnika Rządu ds . Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej  
z siedzibą w Warszawie (Lider), w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych , Polską Organizacją 
Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie , Stowarzyszeniem Czas Przestrzeń 
Tożsamość z siedzibą w Szczecinie , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

 

I. Definicje 

1. Projekt – projekt „ Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych 
na rynku pracy„ nr POWR.02.06.00-00-0065/19 

Beneficjent - 
Lider: Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki 
Społecznej z siedzibą w Warszawie 

2. Partnerzy -  
• Polski Związek Głuchych z siedzibą w Warszawie 
• Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość z siedzibą w Szczecinie 
• Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w Warszawie 

3.Uczestnicywarsztatów partypacyjno-konsultacyjnych: Pracodawcy z całej Polski, w szczególności 
zatrudniający osoby niepełnosprawne.  

4. Organizator - Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. 
                                                         
 

II. Informacje Ogólne 
 

1. Regulamin określa proces rekrutacji  uczestnictwa w 4 warsztatach partypacyjno-
konsultacyjnych przez Organizatora (dwa warsztaty stacjonarne oraz dwa warsztaty w 
formule online). 

2. Celem  każdego z warsztatów są konsultacje instrumentów dotyczących wspierania 
pracodawców w zakresie dostosowania do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, pozyskania 
niepełnosprawnego pracownika, utrzymania w zatrudnieniu przez ograniczenie skutków 
niepełnosprawności.  

3. Tematyka warsztatów: Konsultacje instrumentów dotyczących  wspierania pracodawców w 
zakresie dostosowania do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, pozyskania 
niepełnosprawnego pracownika, utrzymania w zatrudnieniu przez ograniczenie skutków 
niepełnosprawności. 

 
a) Nowe miejsce pracy- wsparcie w podjęciu zatrudnienia 
b) Bonus za włączenie- wsparcie w powrocie na rynek pracy 
c) Instrument Gwarancja zatrudnienia- wsparcie w utrzymaniu zatrudniania 

Ponadto Organizator przedstawi propozycję instrumentów Partnerów projektu:  
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1. Konsultacje instrumentów wspierania osób niepełnosprawnych w zakresie pozyskania przez nie 
zatrudnienia, w tym przechodzenia pomiędzy rehabilitacją społeczną a zawodową. Instrumenty 
opracowane przez PZG. 
a)    Kompensacja i dostęp – likwidacja zjawiska pułapki rentowej i świadczeniowej 
b)    Bony na start – wsparcie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami 
c)    Moje dostępne miejsce pracy -finansowanie zakupu sprzętu niezbędnego, w celu indywidulanego 
dostosowania miejsca pracy.  
d) Centrum komunikacji- wsparcie dla osób posługujących się językiem migowym w podjęciu oraz 
utrzymaniu aktywności zawodowej. 
2. Konsultacje instrumentów wspierania osób niepełnosprawnych w zakresie podejmowania przez 
nie działalności gospodarczej oraz wsparcie dla osób, które już działalność prowadzą. Instrumenty 
opracowane przez Stowarzyszenie CPT. 
a)    Nowa Droga zawodowa 
b)    Dostępna i elastyczna dotacja 
c)    Biznes bez barier –asystent działalności gospodarczej 
d)    Inkubator przedsiębiorczości osób z niepełnosprawnościami 
 

4. Organizator przewiduje realizacje 4 warsztatów : 2 w formie stacjonarnej, 2 w formie on-line. 
5. Daty i miejsca warsztatów znajdują się na stronie Organizatora www.popon.pl, stronie 

projektu  www.wlaczeniewylaczonych.pl oraz na stronie Wykonawcy www.it3.pl  
6. Każda zakwalifikowana osoba (uczestnik/uczestniczka) może wziąć udział tylko w jednym 

warsztacie. 
7. Przewidywany czas warsztatu online, lub stacjonarnego tj. maksymalnie 6 godzin.  
8. Uczestnicy warsztatów zostaną poinformowani o dokładnym adresie i miejscu (w przypadku 

warsztatów stacjonarnych) lub otrzymają link do platformy internetowej (w przypadku 
warsztatu on-line) na 5 dni przed terminem wydarzenia. 

9. Organizator pokrywa koszty organizacji warsztatów, cateringu, tłumacza migowego. 
10.  Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszty dojazdu na warsztaty stacjonarne oraz 

koszty noclegu (jeśli mają taką potrzebę).  
11. Udział w warsztacie jest dobrowolny i nieodpłatny. 

 
III. Warunki uczestnictwa 

 
1. Warsztaty  realizowane w ramach projektu skierowane są do 80  pracodawców.  
2. W każdym z warsztatów stacjonarnych może wziąć udział maksymalnie 20 uczestników.  

Uczestnikami warsztatu realizowanego w ramach projektu mogą zostać osoby spełniające 
następujące kryteria: 
a) Pracodawca –jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także 

osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. 
b) Chęć udziału w warsztacie. 

3. Warunkiem udziału w warsztacie jest wypełnienie formularza rejestracyjnego i 
zaakceptowanie wszystkich klauzul w nim wymienionych.  

4. Kryterium uczestnictwa w warsztacie jest to kolejność zgłoszeń.  

http://www.popon.pl/
http://www.wlaczeniewylaczonych.pl/
http://www.it3.pl/
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IV. Rekrutacja 

1. Rekrutacja będzie prowadzona z zachowaniem zasad równego dostępu i równego 
traktowania wszystkich osób zainteresowanych udziałem w projekcie. 

2. Rekrutacja będzie prowadzona , do momentu wyczerpania się wolnych miejsc. 
3. Każda osoba chcąca wziąć udział w warsztacie wypełnia formularz rekrutacyjny on-line 

znajdujący się na stronie http://ankieta-popon.it3.pl/ .  
4. Po wysłaniu formularza na wskazany w formularzu e-mail uczestnik otrzymuje informację 

potwierdzającą, że formularz trafił do Organizatora. Informacja ta jest jedynie 
potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia i nie oznacza jeszcze zakwalifikowania do 
uczestnictwa w warsztatach. 

5. O wynikach rekrutacji, Organizator poinformuje przyjęte  osoby na warsztaty – drogą 
elektroniczną najpóźniej w terminie trzech dni od daty zakończenia rekrutacji na dany 
warsztat. Liczy się kolejność zgłoszeń.  

6. Jeżeli z przyczyn losowych Uczestnik warsztatów nie będzie mógł wziąć udziału w warsztacie, 
na który został zakwalifikowany, powinien niezwłocznie poinformować o tym Organizatora, 
aby mógł on zaprosić wówczas do udziału w warsztacie osobę z listy rezerwowej. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu warsztatów w razie wystąpienia 
nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Informacje na ten temat zostaną przekazane 
niezwłocznie Uczestnikom drogą elektroniczną lub telefoniczną. 

 

http://ankieta-popon.it3.pl/
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Lider: Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie
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· Polski Związek Głuchych z siedzibą w Warszawie

· Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość z siedzibą w Szczecinie

· Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w Warszawie

3.Uczestnicywarsztatów partypacyjno-konsultacyjnych: Pracodawcy z całej Polski, w szczególności zatrudniający osoby niepełnosprawne. 

4. Organizator - Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w Warszawie.

II. Informacje Ogólne


1. Regulamin określa proces rekrutacji  uczestnictwa w 4 warsztatach partypacyjno-konsultacyjnych przez Organizatora (dwa warsztaty stacjonarne oraz dwa warsztaty w formule online).


2. Celem  każdego z warsztatów są konsultacje instrumentów dotyczących wspierania pracodawców w zakresie dostosowania do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, pozyskania niepełnosprawnego pracownika, utrzymania w zatrudnieniu przez ograniczenie skutków niepełnosprawności. 
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a) Nowe miejsce pracy- wsparcie w podjęciu zatrudnienia

b) Bonus za włączenie- wsparcie w powrocie na rynek pracy

c) Instrument Gwarancja zatrudnienia- wsparcie w utrzymaniu zatrudniania

Ponadto Organizator przedstawi propozycję instrumentów Partnerów projektu: 


1. Konsultacje instrumentów wspierania osób niepełnosprawnych w zakresie pozyskania przez nie zatrudnienia, w tym przechodzenia pomiędzy rehabilitacją społeczną a zawodową. Instrumenty opracowane przez PZG.


a)    Kompensacja i dostęp – likwidacja zjawiska pułapki rentowej i świadczeniowej


b)    Bony na start – wsparcie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami


c)    Moje dostępne miejsce pracy -finansowanie zakupu sprzętu niezbędnego, w celu indywidulanego dostosowania miejsca pracy. 

d) Centrum komunikacji- wsparcie dla osób posługujących się językiem migowym w podjęciu oraz utrzymaniu aktywności zawodowej.
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a)    Nowa Droga zawodowa


b)    Dostępna i elastyczna dotacja


c)    Biznes bez barier –asystent działalności gospodarczej


d)    Inkubator przedsiębiorczości osób z niepełnosprawnościami


4. Organizator przewiduje realizacje 4 warsztatów : 2 w formie stacjonarnej, 2 w formie on-line.

5. Daty i miejsca warsztatów znajdują się na stronie Organizatora www.popon.pl, stronie projektu  www.wlaczeniewylaczonych.pl oraz na stronie Wykonawcy www.it3.pl 

6. Każda zakwalifikowana osoba (uczestnik/uczestniczka) może wziąć udział tylko w jednym warsztacie.
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8. Uczestnicy warsztatów zostaną poinformowani o dokładnym adresie i miejscu (w przypadku warsztatów stacjonarnych) lub otrzymają link do platformy internetowej (w przypadku warsztatu on-line) na 5 dni przed terminem wydarzenia.

9. Organizator pokrywa koszty organizacji warsztatów, cateringu, tłumacza migowego.

10.  Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszty dojazdu na warsztaty stacjonarne oraz koszty noclegu (jeśli mają taką potrzebę). 

11. Udział w warsztacie jest dobrowolny i nieodpłatny.

III. Warunki uczestnictwa


1. Warsztaty  realizowane w ramach projektu skierowane są do 80  pracodawców. 

2. W każdym z warsztatów stacjonarnych może wziąć udział maksymalnie 20 uczestników. 

Uczestnikami warsztatu realizowanego w ramach projektu mogą zostać osoby spełniające następujące kryteria:


a) Pracodawca –jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.


b) Chęć udziału w warsztacie.

3. Warunkiem udziału w warsztacie jest wypełnienie formularza rejestracyjnego i zaakceptowanie wszystkich klauzul w nim wymienionych. 
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1. Rekrutacja będzie prowadzona z zachowaniem zasad równego dostępu i równego traktowania wszystkich osób zainteresowanych udziałem w projekcie.
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4. Po wysłaniu formularza na wskazany w formularzu e-mail uczestnik otrzymuje informację potwierdzającą, że formularz trafił do Organizatora. Informacja ta jest jedynie potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia i nie oznacza jeszcze zakwalifikowania do uczestnictwa w warsztatach.
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