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WPROWADZENIE 

Europejski projekt "Equality Future in Europe" opiera się na założeniu, że praca dla osoby 

z niepełnosprawnościami, tak samo jak dla osoby bez niepełnosprawności, jest nie tylko 

możliwością zarobku, ale także podstawowym elementem wyrażania siebie oraz możliwością 

rozwoju. 

Partnerstwo EFE od miesięcy współpracuje z ekspertami z krajów projektowych, aby stworzyć 

przewodnik mający na celu wyszczególnienie ról i procedur, które zapoczątkują cenny proces 

wsparcia osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy, narażonych na wykluczenie społeczne.  

 

 

 

Niniejszy dokument zawiera opis wszystkich rezultatów pracy, w tym badań i prac nad tworzeniem 

materiałów szkoleniowych, które powinny być łatwo dostępne dla użytkowników. Przewodnik 

został opracowany we współpracy z osobami z niepełnosprawnościami, personelem organizacji, 

pracownikami, psychologami, pedagogami i pracownikami socjalnymi, w celu przeprowadzenia DNI 

OTWARTYCH W FIRMIE. 

„Dni otwarte w firmie” to wydarzenia umożliwiające osobom z niepełnosprawnościami 

„wypróbowanie się” przez jeden dzień w danym miejscu pracy, stowarzyszeniu, firmie lub innej 

instytucji prywatnej. Stanowią one jednocześnie pilotaż materiałów szkoleniowych stworzonych 

przez konsorcjum podczas jednodniowego przyjęcia pracownika z niepełnosprawnościami w danej 

organizacji, gdzie będzie on mógł naśladować innych pracowników wykonujących swoje obowiązki 

i uczyć się od nich tego, jak wygląda typowy dzień pracy. Celem dni otwartych w firmie jest 

zaangażowanie osób z niepełnosprawnościami oraz zwiększenie świadomości na temat znaczenia 

tych osób dla demokracji, a także wspieranie ich jako aktywnych obywateli.  

W kolejnych sekcjach opisano cel materiałów szkoleniowych oraz wskazówki, jak z nich korzystać. 

Przedstawiono także etapy i kroki do pracy z materiałami oraz źródła, z których można dodatkowo 

skorzystać, aby wzbogacić swoje doświadczenie. 

Nie czekaj na okazję. 

Stwórz ją. 

http://equality-future.eu/
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CEL MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH 

Zgodnie z celami projektu koncepcja zarządzania niepełnosprawnością jest kluczową zasadą 

projektu EFE. Zarządzanie niepełnosprawnością to sposób na pogodzenie prawa osób 

z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych do wejścia na rynek pracy z potrzebami dotyczącymi 

efektywności pracy. Reprezentuje strategię biznesową łączącą, w satysfakcjonujący sposób, 

potrzeby osób z niepełnosprawnościami (którzy chcą zostać zatrudnieni lub już są zatrudnieni) 

z potrzebami firm. 

Nieprawidłowo przeprowadzone wprowadzenie osoby z 

niepełnosprawnością do firmy powoduje dezorientację i brak 

zaufania tej osoby co do własnych możliwości oraz może 

powodować dyskomfort i niepewność siebie ze względu na 

pozostałych pracowników, którzy nie zostali odpowiednio 

przygotowani do przyjęcia pracownika z niepełnosprawnością i nie 

wykazują się wystarczającą wrażliwością. Dlatego konieczne jest 

przeprowadzenie zindywidualizowanego włączenia pracownika,  

w celu określenia szkolenia i ścieżki działania, biorąc pod uwagę charakterystykę miejsca pracy 

i konkretne umiejętności pracowników, zwłaszcza tych z niepełnosprawnościami.  

Z tego względu Przewodnik Work Days Kit ma na celu rozpowszechnianie kultury włączenia, 

zwiększając czas, który pracownicy z niepełnosprawnościami spędzają w pracy, a jednocześnie 

ograniczając rotację pracowników w firmach i ich niezadowolenie z pracy (wśród pracowników 

z niepełnosprawnościami oraz firm).   

Poniżej przedstawiono cele materiałów szkoleniowych: 

- Promowanie tworzenia szeroko rozwiniętego systemu wspierania osób 

z niepełnosprawnościami w pracy 

- Promowanie równości i włączenia 

- Realizacja celów Strategii Europa 2020 

- Promowanie wartości europejskich zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. 
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DLA PRACODAWCÓW  

Przeprowadzenie „Dni otwartych w firmie” jest szansą dla organizacji i firm na otwarcie się na nowe 

perspektywy i możliwości. Dni otwarte dają firmom możliwość udowodnienia, w jaki sposób 

urzeczywistnić włączanie osób z niepełnosprawnościami w miejscu pracy. 

Ponadto to krótkie doświadczenie pozwoli firmom zastanowić się nad ich obecnym podejściem do 

włączenia osób z niepełnosprawnościami w miejscu pracy i możliwością jego poprawy. 

Oto cele „Dni otwartych w firmie” dla pracodawców: 

- Doświadczenie pracy wraz z pracownikiem z niepełnosprawnościami. 

- Odkrycie nowych grup potencjalnych pracowników.  

- Podjęcie nowych kroków w celu stworzenia włączającego środowiska pracy, które będzie 

otwarte na potrzeby każdego pracownika (nie tylko pracowników z niepełnosprawnościami). 

- Osiągnięcie szerszej perspektywy i bycie bardziej elastycznym, aby lepiej dostosować się do 

potrzeb społeczeństwa. 

 

DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI  

Uczestniczenie w „Dniach otwartych w firmie” jest szansą dla osób z niepełnosprawnościami na 

zaangażowanie się w pracę i zebranie doświadczenia w pracy. Daje im to możliwość aktywnego 

uczestnictwa w społeczności.  

Oto cele „Dni otwartych w firmie” dla pracowników z niepełnosprawnościami: 

- Zbieranie doświadczenia w danej firmie/organizacji. 

- Dołączenie do rynku pracy. 

- Nauka i doświadczenie w nowym środowisku pracy. 

- Podjęcie kroków w celu stworzenia włączającego środowiska pracy. 
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PRZEWODNIK 

Materiały szkoleniowe „Work Days Kit” zawierają zestaw umiejętności dla pracodawców  

i pracowników, aby wspierać ich przy organizacji dni otwartych w firmie  dla osób 

z niepełnosprawnościami. 

Oto cele materiałów szkoleniowych: 

- Przedstawienie wskazówek na temat tego, w jaki sposób przyjąć i włączyć osoby 

z niepełnosprawnościami w miejscu pracy. 

- Przedstawienie sugestii, w jaki sposób promować dni otwarte. 

- Przedstawienie rezultatów projektu i wyjaśnienie, jak z nich korzystać podczas dni otwartych 

w firmie. 

Przewodnik jest zorganizowany zgodnie z etapami, według których odbywa się dzień otwarty. 

Więcej informacji na ten temat zostało opisanych w następnej sekcji. 

PLANOWANIE DNIA OTWARTEGO W FIRMIE  

1. Rozpoczęcie 

a. Zaangażowanie uczestników 

b. Przygotowanie się 

c. Rekrutacja zespołu 

i. Opiekun 

ii. Pracownik z niepełnosprawnościami 

2. Szkolenie 

a. Analiza umiejętności 

b. Szczegóły szkolenia 

i. Organizacja przyjmująca 

ii. Opiekun (z organizacji) 

iii. Pracownik z niepełnosprawnościami 

3. Dzień otwarty w firmie 

a. Przed dniem otwartym 

b. W trakcie dnia otwartego - wskazówki 

c. Ewaluacja dnia otwartego 

i. Moduły 

ii. Raport 

4. Dzielenie się doświadczeniem 
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1. ROZPOCZĘCIE  

Pierwszą zasadą dni otwartych w firmie jest współpraca i współtworzenie ich z osobami 

z niepełnosprawnościami!  

Jednym z ważnych elementów podczas przygotowań do 

wydarzenia jest uzyskanie wsparcia. Należy upewnić się, że 

posiadacie wsparcie ze strony osób upoważnionych. Od 

samego początku należy starać się o uzyskanie pomocy od 

liderów i kadry kierowniczej organizacji przyjmującej. Pomoże 

to w rekrutacji innych pracowników i zapewni uczestnictwo 

większej liczby osób, które mogą wspierać tę inicjatywę. 

ZAANGAŻOWANIE UCZESTNIKÓW  

Promowanie wydarzenia w mediach społecznościowych i prasie 

Artykuły mogą dotyczyć różnych tematów, takich jak ogólne informacje  

o zaangażowaniu firmy w tworzenie integracyjnego środowiska pracy, proces ubiegania 

się o racjonalne usprawnienia lub uznanie wkładu pracowników niepełnosprawnych, zarówno w 

ujęciu ogólnym, jak i indywidualnym. Pracodawcy mogą również wystosować komunikat prasowy 

do lokalnych mediów, aby poinformować o swoim zaangażowaniu w zatrudnianie młodych osób z 

niepełnosprawnościami. 

PRZYGOTOWANIE SIĘ  

Przed rozpoczęciem dni otwartych trzeba się przygotować. Jako osoba odpowiedzialna za 

zarządzanie i koordynację wydarzenia dla wszystkich zaangażowanych osób, bardzo ważne jest, aby 

być dobrze poinformowanym. 

Zapoznaj się z polityką firmy 

Należy zapoznać się z polityką firmy w celu upewnienia się, że jest ona zgodna 

z włączeniem osób z niepełnosprawnościami w miejscu pracy. Jest to pierwszy sygnał 

wskazujący, że firma jest gotowa na zmiany. Zaangażowanie na wszystkich poziomach organizacji 

jest kluczem do stworzenia i utrzymania różnorodnego i włączającego środowiska pracy. 

Stworzenie dostępnego środowiska pracy 

Miejsce pracy włączające osoby z niepełnosprawnościami powinno być dostępne dla 

wszystkich, co oznacza nie tylko dostępność fizyczną (taką jak podjazdy dla wózków 

inwalidzkich, oznakowania w alfabecie Braille'a i przystosowanie toalet), ale także dostępność 
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cyfrową, gdzie technologie cyfrowe są dostępne dla wszystkich i/ lub kompatybilne z technologiami 

wspomagającymi. Ponadto dostępność wiąże się również z odpowiednimi postawami. Chodzi 

o zapewnienie dostępności dla wszystkich osób wykwalifikowanych do pracy, w tym osób 

z niepełnosprawnościami, otwierając im drzwi do kariery. 

REKRUTACJA ZESPOŁU  

Aby dni otwarte w firmie cieszyły się sukcesem, niezwykle ważne jest stworzenie właściwego 

zespołu. Dlatego też każdy członek zespołu powinien aktywnie uczestniczyć w wydarzeniu 

i współpracować ze sobą, aby osiągnąć wspólny cel. Zespół składać się będzie z pracodawcy (lub 

przedstawiciela kadry kierowniczej), opiekuna (pracownika, którego zadaniem będzie wspieranie 

nowo przybyłej osoby) oraz pracownika z niepełnosprawnościami.   

Organizacja procesu rekrutacji 

Aby skutecznie zrekrutować jak największą liczbę zainteresowanych kandydatów 

z niepełnosprawnościami, firma może stosować różne metody rekrutacji poprzez 

tworzenie relacji na różne sposoby. Relacje te mogą być nawiązywane poprzez formalne 

partnerstwa, a także spotkania i bieżący kontakt w sprawie ofert pracy i kandydatów. 

REKRUTACJA OPIEKUNA 

Opiekun jest osobą zatrudnioną w firmie, której zadaniem jest powitanie i opiekowanie się 

pracownikiem z niepełnosprawnością. Zadanie to jest niezwykle ważne, ponieważ osoba 

z niepełnosprawnością może nauczyć się „pracy” poprzez bezpośrednie doświadczenie 

w środowisku pracy. Opiekun wykorzystuje nie tylko swoje doświadczenie w pracy, ale także 

korzysta ze swojej wrażliwości, będąc jednocześnie osobą, do której pracownik 

z niepełnosprawnością może się zawsze zwrócić z pomocą.  

Obowiązki opiekuna: 

- Budowanie zaufania z pracownikiem z niepełnosprawnością 

- Socjalizacja nowego pracownika w firmie, wspieranie włączenia społecznego  

- Organizowanie czynności w celu przeszkolenia pracownika  

- Ewaluacja doświadczenia 
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REKRUTACJA PRACOWNIKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ  

Nowy pracownik powinien zostać zrekrutowany podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Należy wtedy 

przeanalizować umiejętności kandydata, przed rozmową na temat jego niepełnosprawności: 

jednakże nie należy bać się rozmowy na temat tego, jak niepełnosprawność może wpłynąć na 

pracownika podczas wykonywania pracy. Osoba z niepełnosprawnością oczekuje poruszenia tego 

tematu. 

Pracownik powinien zostać wybrany na podstawie jego umiejętności i potrzeb w firmie, aby móc 

wykorzystać jego potencjał w pracy.  

Więcej informacji na temat procesu rekrutacji pracownika z niepełnosprawnościami 

znajduje się w materiałach szkoleniowych (Sekcja 1, Rozdział1).  

  Materiały szkoleniowe znajdują się tutaj 

Obowiązki pracownika: 

- Tworzenie harmonogramu zadań według ich ważności 

- Wyznaczenie czasu na każde zadanie 

- Wyznaczenie przerwy w pracy 

- Odnotowanie wszelkich wątpliwości powstałych podczas pracy. 

 

2. SZKOLENIE 

http://equality-future.eu/efe_e-learning-platform/
http://equality-future.eu/efe_e-learning-platform/
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Szkolnie pracowników jest równie istotne. Jest ono tak ważne, ponieważ daje pracownikom 

możliwość zwiększenia wiedzy i poprawy umiejętności pracy, aby mogli być bardziej skuteczni 

w trakcie pracy. Co więcej, ma pozytywny wpływ na kulturę pracy w firmie.  

Szkolenie na temat niepełnosprawności jest dla firmy możliwością zrozumienia tego problemu, 

a także jednoczy firmę, sprawia, że pracownicy ze sobą współpracują i są tolerancyjni. Jest to 

wartością nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami, ale wpływa również na organizację firmy na 

każdym jej szczeblu.  

Szkolenia dla opiekunów i nowych pracowników z niepełnosprawnościami odgrywa ważną rolę 

w tworzeniu dni otwartych w firmie. Przygotowuje to pracowników do ich obowiązków, 

zapewniając jednolitość procesów pracy. 

Szkolenie powinno być dostosowane do grupy docelowej, dzięki czemu każdy pracownik na każdym 

stanowisku będzie mógł skorzystać ze zindywidualizowanego szkolenia. Dlatego pierwszym krokiem 

do realizacji programu szkoleniowego jest analiza aktualnych umiejętności każdego z pracowników 

tak, aby szkolenie obejmowało już posiadaną wiedzę i odpowiadało konkretnym potrzebom.  

ANALIZA UMIEJĘTNOŚCI  

Analiza „umiejętności życiowych” jest niezbędna, aby prawidłowo dopasować proces selekcji 

i przeanalizować kompetencje zawodowe. Dlatego ważne jest przeanalizowanie umiejętności grupy 

pracowników z niepełnosprawnościami, oceniając ich cechy. 

Najważniejszym celem tej części projektu jest identyfikacja i diagnoza najważniejszych umiejętności 

beneficjentów projektu za pomocą Narzędzia Elektronicznego (w wersji internetowej).   

Obszary badane za pomocą Narzędzia  

- Wytrwałość w poszukiwaniu pracy 

- Chęć do pracy 

- Samoświadomość 

- Znajomość rynku pracy 

- Przygotowanie dokumentów do rekrutacji 

- Uczestnictwo i prezentacja siebie podczas rozmowy o 

pracę. 

Kluczowe kompetencje w zakresie zatrudnienia: 

- Komunikacja – umiejętność komunikowania się, np. słuchania w celu zrozumienia, 

wypowiedzenia się i opisania w sposób spójny.  

- Współpraca – umiejętność pracy z innymi w celu osiągnięcia wspólnych celów. 

- Odpowiedzialność – rzetelność i uczciwość w wykonywaniu obowiązków. 
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- Motywacja wewnętrzna – motywowanie i stymulowanie się do działania w środowisku 

pracy. 

- Poczucie własnej skuteczności - umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach, wybór 

trudniejszych zadań i większa determinacji do ich wykonania. 

- Radzenie sobie ze stresem – umiejętność radzenia sobie z trudnościami związanymi z życiem 

zawodowym i prywatnym oraz z powodu niepełnosprawności. 

- Zarządzanie czasem – umiejętność skutecznego zarządzania czasem.  

- Umiejętność dostosowania się – bycie otwartym na nowe pomysły.  

- Chęć do nauki – bycie otwartym na zdobywanie nowych umiejętności, technik i metod 

potrzebnych do wykonania zadań w pracy.  

 

Jak sprawdzić swoje umiejętności? 

Skorzystaj z Narzędzia do oceny kompetencji. 

Test jest dostępny na stronie: https://efe-test.oic.lublin.pl/ 

 

 

SZCZEGÓŁY  SZKOLENIA 

Ciągłe doszkalanie się 

Istotne jest, aby firmy rozszerzały możliwości rozwoju zawodowego pracowników we 

wszystkich biurach i oddziałach. Konkretne przykłady skutecznych strategii 

szkoleniowych obejmują: 

- Zapewnienie wstępnego i regularnego szkolenia przypominającego w kwestiach związanych 

z niepełnosprawnością dla wszystkich pracowników, w szczególności tych zaangażowanych 

w procesy rekrutacji, zatrudniania, awansowania i zatrzymania pracowników 

- Włączenie szkolenia dotyczącego problematyki niepełnosprawności jako regularnego 

i stałego elementu firmowych inicjatyw na rzecz różnorodności i włączenia oraz strategii 

uczenia się i rozwoju. 

Jak można to zrobić? 

Przeczytaj Informator o włączaniu osób z niepełnosprawnościami oraz zbiór dobrych 
praktyk 

Informator zawiera informacje na temat niepełnosprawności 

oraz różnych strategii włączających.  

https://efe-test.oic.lublin.pl/
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Tematy znajdujące się w Informatorze:  

- Główne rodzaje niepełnosprawności 

- Realia dotyczące niepełnosprawności 

- Integracja społeczna osób z niepełnosprawnościami 

- Równe szanse dla wszystkich w Europie – strategie działania 

- Programy i projekty na rzecz wsparcia i integracji osób z niepełnosprawnościami. 

Informator znajduje się tutaj.  

Dokument jest dostępny w językach angielskim, rumuńskim, włoskim, polskim i greckim.  

 

Platforma e-learningowa  

Przedstawienie platformy e-learningowej ma na celu wspieranie zarówno opiekunów 

jak i pracowników z niepełnosprawnościami w samodzielnej nauce, pogłębianiu 

i analizowaniu trudnych tematów.  

Platforma e-learningowa jest kluczowym elementem, ponieważ będzie wspierać grupę docelową 

i beneficjentów projektu w zwiększaniu i rozwijaniu ich potrzeb edukacyjnych i rozwojowych. 

Platforma będzie podstawą do organizacji programu i kursu e-learningowego, a także środowiskiem 

cyfrowym do przechowywania treści e-learningowych, w tym materiałów dydaktycznych 

i szkoleniowych oraz wszelkich zasobów. 

Materiał jest podzielony na trzy sekcje skierowane do grup docelowych: organizacji przyjmującej, 

personelu/opiekunów organizacji oraz pracowników z niepełnosprawnościami. Każda sekcja jest 

podzielona na rozdziały i tematy, dzięki czemu można dobrać materiały do swoich potrzeb. 

Dostęp do materiałów szkoleniowych jest dostępny przez stronę internetową projektu. Wszystkie 

materiały są dostępne w językach angielskim, rumuńskim, włoskim, polskim i greckim. 

SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI PRZYJMUJĄCEJ  

Rozdział 1: Korzyści wynikające z zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w firmie 

Treść: Różnorodność i włączenie w miejscu pracy, Pokonanie lęku i uprzedzeń, Zarządzanie 

różnorodnością, Zatrudnianie pracowników z niepełnosprawnościami. 

Rozdział 2: Szkolenie członków zespołu 

Treść: Szkolenie i umiejętności członków zespołu, Integracja i szkolenie pracowników 

z niepełnosprawnościami, Skuteczna organizacja pracy podczas opracowywania strategii 

szkoleniowych, Komunikacja podczas szkolenia członków zespołu, Zarządzanie konfliktem. 

http://equality-future.eu/guidebook-of-inclusion-good-practices/
http://equality-future.eu/guidebook-of-inclusion-good-practices/
http://equality-future.eu/efe_e-learning-platform/
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Rozdział 3: Praca zespołowa – umiejętność pracy w grupie 

Treść: Cechy zespołu efektywnego i dysfunkcyjnego, Fazy rozwoju grupy, Role zespołowe, Jak 

pracować w zespole. 

Rozdział 4: Zarządzanie stresem 

Treść: Czym jest reakcja stresowa, Cel stresu, Stabilność emocjonalna, Samokontrola, Techniki 

zarządzania stresem. 

Rozdział 5: Zarządzanie emocjami 

Treść: Inteligencja emocjonalna i jej elementy, Utrzymanie równowagi emocjonalnej, Siła empatii, 

Komunikacja bez przemocy – elementy i proces, Style komunikacji, Zarządzanie gniewem, Techniki 

radzenia sobie z gniewem, Jak stworzyć przyjazną atmosferę. 

SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW  

Rozdział 1: Włączenie w miejscu pracy  

Treść: Potrzeby osób z niepełnosprawnościami, Jak traktujemy osoby z niepełnosprawnościami, 

Zasady włączania osób z niepełnosprawnościami w miejscu pracy, Kluczowe kompetencje w 

zakresie włączenia w miejscu pracy, Pięć wskazówek na to jak stworzyć miejsce pracy z myślą o 

osobach z niepełnosprawnością. 

Rozdział 2: Komunikacja  

Treść:  Komunikacja – definicja i proces komunikacji, Style komunikacji, Komunikacja w organizacji 

i jej sieci, Bariery komunikacyjne i sposoby ich pokonywania, Aktywne słuchanie. 

Rozdział 3: Zasady postępowania w stosunku do osób z różnym typem niepełnosprawności 

Treść: Definicja niepełnosprawności, W jaki sposób mówić o niepełnosprawności, Adresowanie 

niepełnosprawności – komunikacja z osobami z niepełnosprawnością, Poprawność językowa, 

Wskazówki dotyczące skutecznej komunikacji z osobami o różnym typie niepełnosprawności. 

 Rozdział 4: Zarządzanie emocjami  

Treść: Czym jest stabilność emocjonalna, Ocena własnych umiejętności radzenia sobie z emocjami, 

Wyznaczanie sobie celów – technika samokontroli, Przygotowanie się na to, co nieuniknione – 

Technika implementacji intencji, Technika S.T.O.P., Refleksja nad różnymi sytuacjami. 

 Rozdział 5: Zarządzanie czasem  

Treść: Zarządzanie czasem, Plan działania, Elastyczne modele pracy, Modele zarządzania czasem, 

Strategia różnorodności i włączenia, Programy Wspierania Pracowników. 
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SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI  

Rozdział 1: Bezpieczeństwo i higiena miejsca pracy 

Treść: Skutki wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Ryzyko i zagrożenia w miejscu pracy, 

HACCP – Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, Gdzie znaleźć informacje o substancjach 

chemicznych, Szkolenie z zakresu postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji zagrażającej 

życiu, Poznaj swoje prawa – Kodeks Pracy. 

 Rozdział 2: Praca zespołowa 

Treść: cechy członka zespołu, Moja rola w zespole, Współpraca w zespole, Komunikacja z innymi 

członkami zespołu. 

Rozdział 3: Technologie cyfrowe 

Treść: Znaczenie narzędzi cyfrowych w miejscu pracy, Narzędzia do zarządzania projektem, Serwisy 

społecznościowe, Narzędzia do edycji zdjęć, Narzędzia robocze. 

 Rozdział 4: Zarządzanie czasem  

Treść: Zarządzanie czasem a produktywność, Czynniki wpływające na zarządzanie czasem przez 

pracowników, Podział pracy i wykonywanie zadań, Typy pracowników, Style pracy, Etapy 

planowania, Modele i techniki zarządzania czasem, Matryca zarządzania czasem Coveya, Lista 

rzeczy do zrobienia, Analiza ABC, Umiejętność zarządzania czasem. 

Rozdział 5: Wytrzymałość 

Treść: Radzenie sobie z niepowodzeniami, Postrzeganie zmian jako naturalnej części życia, 

Skupianie się na pozytywnych aspektach, Wyznaczanie celów, Pokonywanie przeszkód. 

 

3. DZIEŃ OTWARTY W FIRM IE 

Dla wielu osób z niepełnosprawnościami będzie to pierwszy raz, kiedy będą mieli do czynienia ze 

światem pracy. Najprawdopodobniej nie będą oni wiedzieć nic lub będą wiedzieć niewiele o danej 

pracy i organizacji. Dlatego bardzo ważne jest dokładne przygotowanie i zorganizowanie dnia, 

zwracając uwagę na wszystkie czynniki, dzięki którym ten dzień będzie można zaliczyć do udanych. 

Będąc organizatorami dnia otwartego w firmie pamiętaj o tym, że bardzo ważne jest dokładne 

wytłumaczenie uczestnikom wszystkich kwestii.  

PRZED DNIEM OTWARTYM 
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Przed Dniem otwartym należy stworzyć plan i harmonogram, w których przydzielone zostaną role 

nowym pracownikom, a także ciekawe zadania oraz gdzie dostaną możliwość obserwowania 

i aktywnego udziału w pracy. Jeśli to możliwe, ułóż krótki opis stanowiska pracy dla pracownika 

z niepełnosprawnością oraz wszystkie niezbędne szczegóły jego obowiązków.  

Stworzenie planu:  

Stwórz szkic obowiązków, w jakie zaangażujesz pracowników z niepełnosprawnościami oraz 

wszelkich informacji, które powinni znać. Świadomość tego, co będą robić, pomoże im się 

zorganizować i uspokoić, jeśli są zestresowani. 

Wzór planu znajduje się w Załączniku 1. 

Zorganizuj przestrzeń: 

Przed dniem otwartym w firmie upewnij się, że twoje miejsce pracy jest gotowe na przyjęcie 

pracownika z niepełnosprawnością. Potrzeby pracownika mogą się różnić w zależności od jego 

niepełnosprawności i sytuacji osobistej, warto więc zapytać pracownika, czy potrzebuje 

dodatkowych udogodnień. 

Miej też na uwadze to, w jaki sposób pracownik dotrze do twojego miejsca pracy. Przekaż mu kilka 

instrukcji dotyczących dojazdu, w tym dostępnego transportu publicznego. 

Lista niezbędnych rzeczy: 

Upewnij się, że odpowiednio poinformujesz pracowników o rzeczach, które będą im potrzebne do 

pracy. Obejmuje to również sposób ubierania się (jeśli jest to wymagane), a także informacje na 

temat tego, czy potrzebują konkretnego wyposażenia, np. telefonów. 

Pamiętaj też, że jeśli dzień otwarty trwa do pory obiadowej, pracownik może potrzebować posiłku. 

Powinieneś wcześniej zdecydować, czy zamierzasz go dostarczyć, czy też pracownik musi go sobie 

sam zorganizować. 

W Załączniku 2 znajduje się lista rzeczy, na które należy zwrócić uwagę, przygotowując przyszłych 

pracowników z niepełnosprawnościami do dnia otwartego. 
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W TRAKCIE DNIA OTWARTEGO 

Wiele młodych osób nigdy wcześniej nie było w podobnym biurze. Poświęć trochę czasu na 

początku dnia, aby wyjaśnić, co robi twoja organizacja, dać im wgląd w typowy dzień i upewnić się, 

że znają imię i nazwisko, dane kontaktowe i stanowisko członka personelu, który będzie ich 

opiekunem. 

Będą także musieli wiedzieć, gdzie znajdują się toalety, jak poruszać się po firmie itp. 

Wprowadzenie: 

Na początku dnia pokaż nowemu pracownikowi miejsce pracy: nie tylko fizyczną przestrzeń i jej 

elementy, ale także przedstaw pracownika pozostałym osobom zatrudnionym. 

Zasady BHP: 

Przed rozpoczęciem dnia przeprowadź ocenę ryzyka z pracownikiem, korzystając z zasad BHP 

obowiązujących w twojej organizacji. Wyznacz jedną osobę z zespołu do kontaktu w nagłych 

wypadkach na dany dzień i podaj jej dane wszystkim osobom. Upewnij się również, że masz numer 

kontaktowy w nagłych wypadkach do każdego pracownika z niepełnosprawnością. 

 Pomocne może być zapoznanie się z materiałami BHP z naszego szkolenia, dostępnymi na 

platformie e-learningowej. Sekcja 3, Rozdział 1. 

 Materiały szkoleniowe są dostępne tutaj. 

 

WSKAZÓWKI DLA PRACODAWCÓW I OPIEKUNÓW 

 Zaplanuj dobrze dzień i współpracuj z innymi pracownikami  

 Wyznacz zadania nowym pracownikom, również te trudniejsze 

 Wykorzystaj dzień zbierając opinie pracowników z niepełnosprawnościami 

na temat pracy  

 Zorganizuj istotne działania, podczas których pracownicy z niepełnosprawnościami będą 

mogli podejmować ważne decyzje i będą mieli okazję się wypowiedzieć na różne tematy  

 Wyjaśnij żargon firmowy  

 Zadawaj pracownikom pytania, aby upewnić się, że wszystko rozumieją  

 Spraw, aby dzień był ciekawy, ale pokaż im także te nudne czynności  

 Uświadom ich o tym, że w pracy odbywają się często długie spotkania, ale też są okresy 

przestoju 

 Powiadom organizatorów, jakiego rodzaju aktywności wykonali pracownicy 

z niepełnosprawnościami oraz jakie umiejętności zyskali – aby łatwiej było dokonać 

ewaluacji dnia. 

WSKAZÓWKI DLA PRACOWNIKÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI  

http://equality-future.eu/efe_e-learning-platform/
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 Przekaż opiekunom swoje dane podczas rejestracji, aby mogli się do ciebie 

zwracać bezpośrednio 

 Poszukaj informacji na temat organizacji i twojego nowego stanowiska 

 Przyjdź przygotowany do zadawania pytań na temat pracy 

 Ubierz się odpowiednio do sytuacji (możesz zapytać opiekuna/pracodawcy, w jaki sposób 

powinieneś się ubrać) 

 Zrób dobre wrażenie. Nigdy nie wiadomo, jakie może to przynieść korzyści w przyszłości 

 Okazuj zainteresowanie i bądź uważny, nawet jeśli czujesz się nieco znudzony 

 Bądź otwarty 

 Rób notatki na temat tego, co zrobiłeś i czego się nauczyłeś 

 Nie bój się wyrazić swojej opinii  

 Staraj się nie panikować: jeśli czegoś potrzebujesz, po prostu zapytaj lub poproś 

 Zachowuj się profesjonalnie i właściwie do sytuacji 

EWALUACJA DNIA 

Ewaluacja dnia otwartego w firmie jest bardzo istotnym punktem nie tylko ze względu na to, że 

umożliwia uzyskanie opinii na temat doświadczenia od uczestników, ale także dokonanie ulepszeń 

w pracy.  

Cele ewaluacji: 

- Ocena skuteczności dnia otwartego w odpowiedzi na poszczególne potrzeby różnych grup 

docelowych 

- Możliwość refleksji; zagłębienie się i zrozumienie doświadczenia innych  

- Umiejętność wnioskowania i podejmowania decyzji niezbędnych do realizowania przyszłych 

działań i/lub zadań 

- Zidentyfikowanie i opisanie wyciągniętych wniosków oraz wszystkich napotkanych wyzwań  

 

Kwestionariusze ewaluacyjne 

Pod koniec dnia poproś opiekunów i pracowników z niepełnosprawnością o uzupełnienie 

kwestionariuszy ewaluacyjnych.   

Nie zapomnij! Zapytaj pracowników z niepełnosprawnościami, czego się nauczyli z tego 

doświadczenia oraz czy zrobili postępy. Zachęć ich do refleksji nad tym doświadczeniem.  

Pytania powinny dotyczyć następujących kwestii: co najbardziej im się podobało, co można 

poprawić, co robili, jakie podjęli decyzje, czego się nauczyli i jaki mieli wpływ na miejsce pracy, jakie 

trudności mieli podczas pracy ze względu na niepełnosprawność, czy pojawiły się bariery fizyczne 

lub inne utrudniające im pracę.  
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Więcej pytań, które można wykorzystać w ewaluacji znajduje się w Załączniku 3. Pamiętaj, że 

dokonując ewaluacji z pracownikami z  niepełnosprawnością, należy dopasować kwestionariusz do 

ich potrzeb – niektórzy pracownicy mogą nie być w stanie samodzielnie uzupełnić kwestionariusza 

online/na papierze.  

Raport z ewaluacji 

Stwórz raport z ewaluacji dnia otwartego podsumowując następujące elementy:  

- Co robili pracownicy z niepełnosprawnościami?  

- Czego się nauczyli z tego doświadczenia?  

- Czego nauczyli się opiekunowie od pracowników z niepełnosprawnościami i w jaki sposób 

mogą wykorzystać tę wiedzę?   

- Co udało się zmienić w miejscu pracy pracownikom z niepełnosprawnościami i jakie decyzje 

podjęli?    

- Jakie będą kolejne kroki podjęte w sprawie pracowników z niepełnosprawnościami w 

miejscu pracy?  

Dołącz obrazki, zdjęcia i inne materiały wykorzystane podczas dnia otwartego do raportu. 

 

DZIELENIE SIĘ DOŚWIADCZENIEM 

Dni otwarte są okazją dla wszystkich! 

Po zakończeniu dni otwartych w firmie, podziel się swoim doświadczeniem z innymi.  

Raport z ewaluacji  

Raport może być narzędziem do zaprezentowania tego doświadczenia. Możesz 

przedstawić go uczestnikom jako dowód na to, że dzień okazał się sukcesem. Nie 

zapomnij powiedzieć pracownikom, że to niekoniecznie koniec ich doświadczenia…po dniu 

otwartym możecie podpisać umowę o pracę i zatrudnić nowych pracowników. 

Co więcej, może się to okazać pomocne przy organizacji kolejnych dni otwartych w twojej 

organizacji lub innym miejscu pracy. Zebrane opinie pomogą ulepszyć kolejne podobne wydarzenia. 

Media społecznościowe 

Wykorzystaj media społecznościowe do dokumentowania i dzielenia się informacjami na 

temat dni otwartych. Możesz przedstawić wydarzenie z szeroką publicznością, publikując 

zdjęcia i opis wydarzenia w poście.  
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Jeśli twoja organizacja ma własne metody na przekazywanie informacji, niech ich użyje do 

promowania tego wydarzenia. Nie tylko wypromuje to dni otwarte, ale sprawi też, że firma będzie 

widziana w lepszym świetle, jako ta, która wspiera włączenie osób z niepełnosprawnościami 

w miejscu pracy.  

Kroki zostały już podjęte, teraz twoja kolej, aby zachęcić innych do zrobienia tego samego! 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI 

1. PRZYKŁAD PLANU DNIA 

Przykład harmonogramu, który można przekazać uczestnikom w trakcie dnia otwartego w firmie. 

Rozpoczęcie Zakończenie  Opis Miejsce 

8.30 9.00 Przybycie i rejestracja pracowników z 
niepełnosprawnościami 

Wejście główne 

9.00 10.00 Przygotowanie i szkolenie Pokój konferencyjny 

10.00 10.30 Przedstawienie pracowników i wyznaczenie 
opiekunów 

Pokój konferencyjny 

10.30 16.30 Rozpoczęcie dnia otwartego. Pracownicy z 
niepełnosprawnościami poznają obowiązki i 
wykonują przykładowe zadania pod okiem 
opiekunów. 
Należy dodać przerwę na obiad, inne 
przerwy, a także lokalizację pracy, jeśli praca 
nie odbywa się w biurze. 

Biuro 

16.30 17.00 Ewaluacja Pokój konferencyjny 
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2. PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW NA DZIEŃ OTWARTY 

Oto krótka lista rzeczy do przekazania pracownikom z niepełnosprawnościami przez dniem 

otwartym:  

 Adres organizacji i mapa 

 Data i plan dnia(Załącznik 1) 

 Informacje na temat transportu 

 Obiad i inne przerwy 

 Wymogi na temat ubioru 

 Dane firmy organizującej wydarzenie 

 Rzeczy, które należy przynieść ze sobą (np. długopis, notes, tablet itp.)  

 Informacje na temat tego, czy pracownik ma specjalne potrzeby (np. potrzebuje pomocy 

technicznej, ma wymagania dietetyczne itp.)  

 

3. EWALUACJA DNIA OTWARTEGO 

Na potrzeby ewaluacji stworzone zostały przykładowe pytania, które można zawrzeć 

w kwestionariuszu. Pytania te są bardzo ogólne i należy je dostosować do potrzeb wydarzenia. 

PYTANIA DO ORGANIZACJI PRZYJMUJĄCEJ  

 Czy znałeś swoje obowiązki przed rozpoczęciem dnia otwartego? Jeśli nie, czego nie 

wiedziałeś?  

 Czy informacje, które zostały ci przekazane przed dniem otwartym, były wystarczające? Jeśli 

nie, czego nie wiedziałeś?  

 W jaki sposób szkolenie przed dniem otwartym pomogło ci w pracy? Czy czegoś w nim 

brakowało?  

 Jak oceniasz dzień otwarty?  

 Jak bardzo jesteś zadowolony z tego doświadczenia? 

 Jak ocenisz swoje działania podczas dnia otwartego?  

 Jakie były największe wyzwania podczas tego dnia? 

 Czy nauczyłeś się czegoś nowego? Opisz, czego się nauczyłeś.  

 W jaki sposób to doświadczenie wpłynie na twoje przyszłe życie zawodowe? Czy zmienisz 

coś w przyszłości?  

 Czy czujesz, że po tym doświadczeniu chcesz pracować z osobami z niepełnosprawnościami? 

 Chciałbyś wziąć udział w kolejnym dniu otwartym? 

PYTANIA DO PRACOWNIKÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI  

 Czy znałeś swoje obowiązki przed rozpoczęciem dnia otwartego? Jeśli nie, czego nie 

wiedziałeś?  
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 Czy informacje, które zostały ci przekazane przed dniem otwartym, były wystarczające? Jeśli 

nie, czego nie wiedziałeś?  

 Jak oceniasz dzień otwarty?  

 Jak bardzo jesteś zadowolony z tego doświadczenia? 

 Jak oceniasz szkolenie? Czy było przydatne? 

 Jak ocenisz swoją pracę podczas dnia otwartego? 

 Czego się nauczyłeś? 

 Jak ocenisz pracę swojego opiekuna? 

 Co najbardziej ci się podobało podczas tego dnia? Dlaczego? 

 Co najmniej ci się podobało podczas tego dnia? Dlaczego? 

 Czy chciałbyś wziąć udział w kolejnym dniu otwartym w firmie?  


