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Już 10 lat fundacja Aktywizacja wspiera osoby z
niepełnosprawnościami
Fundacja Aktywizacja, która pomaga osobom z niepełnosprawnościami odnaleźć się na rynku
pracy świętuje w Opolu swoje 10. urodziny. Jej misją jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych
osób zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy. Kolejny etap to pomoc w znalezieniu
zatrudnienia i wsparcie przedsiębiorców, którzy zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami.
- Mamy w swoich szeregach grono specjalistów - mówi Justyna Szpilak, dyrektorka opolskiego
oddziału fundacji.
- Jest to wsparcie udzielane przez naszych specjalistów: psychologów, doradców zawodowych,
pośredników pracy. Mamy również dwa nowe stanowiska. Jedno z nich to trener pracy, który
wspiera daną osobę przed rozpoczęciem zatrudnienia i przygotowuje do niego. Zauważyliśmy też,
że jest ogromna potrzeba wsparcia, kiedy już dana osoba jest u pracodawcy i wtedy pojawia się
job crafter, który jest łącznikiem między pracownikiem, pracodawcą, a zespołem - dodaje.
Jak podkreśla Przemysław Żydok, prezes zarządu fundacji z Warszawy, opolski oddział Aktywizacji
był jednym z pierwszych, które powstały.
- Obecnie mamy 7 oddziałów w całej Polsce, a opolski działa bardzo prężnie - mówi Żydok. Konwenty regionalne, które opolski oddział organizuje od samego początku, od kiedy działa
Kongres Osób z Niepełnosprawnościami, różne działania rzecznicze, to tylko część ich aktywności.
Ten oddział od samego początku pokazywał, że nie tylko Warszawa, nie tylko tam, gdzie jest
zarząd i główni eksperci, ale w różnych miejscach Polski możemy działać skutecznie - dodaje.
O tym, że warto zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami przekonała się między innymi Urszula
Rogalska z Polikliniki Medrem w Opolu, która współpracuje z fundacją.
- Zatrudniamy dwie osoby niepełnosprawne - mówi Rogalska. - Pracują u nas niespełna dwa lata.
To są panie, które przychodzą do nas uśmiechnięte, zadowolone. Stworzyliśmy dla nich
stanowiska dostosowane do ich możliwości. To jest nie tylko kwestia samej pracy, ale też
atmosfera. Pracując u nas zyskały wiele, ale przede wszystkim to my zyskaliśmy - dodaje.
Jubileusz 10-lecia pracy Fundacja Aktywizacja uczciła w gronie osób, z którymi współpracuje na co
dzień. To przedstawiciele opolskich instytucji, przedsiębiorcy i osoby wspierane przez organizację.
Spotkanie odbyło się w Kinie Meduza w Opolu.
Fundacja Aktywizacja posiada status organizacji pożytku publicznego.

