
 

 

 

 

 

 

Warszawa 15.01.2019 

Szanowni Państwo 

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięci udziału w kolejnym etapie 

projektu realizowanego przez Centralny Instytut Pracy –Państwowy Instytut 

Badawczy wspólnie z PFRON, Krajowym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni 

Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół 

Integracji.  

Realizowany projekt pt. „Wypracowanie i upowszechnianie, we 

współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób 

niepełnosprawnych w środowisku pracy” nr POWR.02.06.00-00-0054/17 

wchodzi w kolejny etap i obecnie przystępujemy do rekrutacji pracodawców, 

którzy wzięli by udział w testowaniu narzędzi.    W ramach projektu 

partnerstwo przygotowało szereg narzędzi w postaci:  

- czterech poradników dla pracodawców na temat dostosowania 

środowiska pracy dla ON z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową, słuchową 

i intelektualną,  

- interaktywnej aplikacji na komputer i smartfon, służącej  do oceny 

możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych, tzw. rozkład jazdy, 

- czterech wariantów wirtualnego środowiska pracy dostosowanego do 

ON w zależności od rodzaju niepełnosprawności, 

- interaktywnego programu wykorzystujący techniki rzeczywistości 

wirtualnej (VR) do tworzenia optymalnego środowiska pracy biurowej. 

Produkty te będą kolportowane wśród pracodawców w kolejnych etapach 

realizacji projektu na które składają się: warsztaty, regionalne konferencje, 

doradztwo, konsultacje oraz testowanie przez kilkudziesięciu różnych 

pracodawców proponowanych narzędzi wsparcia. 

 

 Zależy nam na Państwa udziale i wyrażeniu opinii na temat 

przygotowanych narzędzi oraz uwag do opracowanych rozwiązań.  Chcemy 

sprawdzać ich przydatność w praktyce dlatego tak ważna będzie Wasza 



 

 

 

 

pogłębiona opinia na ich temat.  Zaproszenie skierowane jest szczególnie dla 

pracodawców, którzy już zatrudniają bądź planują zatrudnienie osób  

niepełnosprawnych.  W ramach projektu oferujemy bezpłatny audyty obecnego 

stopnia dostosowania Państwa siedziby do potrzeb osób niepełnosprawnych i 

wydania w opinii w formie raportu przygotowanego przez ekspertów BHP ds. 

osób niepełnosprawnych.   

Prosimy o zapisanie się do grona uczestników projektu. W tym celu 

należy wypełnić załączoną „Deklarację pracodawcy uczestniczenia w 

testowaniu modelu wsparcia” i wysłać ją mailem na adres: 

kzrsiisn@poczta.onet.pl  lub kzrsiisn3@poczta.onet.pl 

 

W dniach 19-20 lutego br. w Warszawie odbędą się organizowane przez 

Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP PIB) warsztaty dla pracodawców.  

Zaproszenie z dokładnym programem i miejscem obrad zostanie przesłane do 

podmiotów, które wypełnią deklarację. Udział w projekcie jest całkowicie 

bezpłatny a koszty uczestnictwa w warsztacie (nocleg, wyżywienie , dojazd) 

pokrywa organizator).  Informacje i wyjaśnienia dotyczące przystąpienia do 

projektu udziela p. Hubert Pora – koordynator z ramienia KZRSIISN pod nr: 

601254453 lub pod adresami mailowym podanymi wyżej. 

 

Prezes Zarządu KZRSIiSN 

 

    ( - ) Jerzy Szreter  
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