Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Konferencja "Włączenie wyłączonych"
Konferencja „Włączenie wyłączonych - czyli jak realizować ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw wobec osób
niepełnosprawnych" odbyła się 3 grudnia 2012 r. w Warszawie.

Została zorganizowana przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Jarosława Dudę oraz Polską Konfederację
Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Podczas konferencji zaprezentowano zarówno teoretyczne aspekty, jak i praktyczne
przykłady społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w kontekście zatrudniania osób niepełnosprawnych, a także
postrzegania tych osób jako uczestników rynku i klientów.
- Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych – powiedział otwierając konferencję Pełnomocnik Rządu
ds. Osób Niepełnosprawnych Jarosław Duda. – Postanowiliśmy zaakcentować go poważną dyskusją na temat kluczowej
kwestii: jak skutecznie włączać w rynek pracy osoby niepełnosprawne i jak przełamywać bariery strachu oraz niemożności po
obu stronach – pracodawców i poszukujących pracy. Minister Duda mówił też o poszukiwaniu nowych rozwiązań, w
zapewnieniu trenerów pracy, asystentów oraz zindywidualizowanego podejścia do konkretnych przypadków.
- Głównym postulatem naszej organizacji jest wzrost zatrudnienia – stwierdził Lech Pilawski, Prezes PKPP Lewiatan. – Może
się wydawać, że mówienie o tym w czasie spowolnienia gospodarczego jest trochę na wyrost, ale zawsze warto dyskutować
o niezbędnych zmianach systemowych. Niepełnosprawni pracownicy to ogromny, choć niewykorzystany potencjał. Dlatego
szukajmy wzorów dobrych praktyk i pomysłów, by pieniądze przeznaczane na rehabilitację zawodową osób
niepełnosprawnych nie były marnowane. Prezes Pilawski przypomniał też o współpracy w tej dziedzinie z fundacją „la Caixa",
pomagającej m.in. osobom z dużym ryzykiem utraty pracy lub izolacji społecznej.
Podczas konferencji dyskutowano m.in. na temat społecznej odpowiedzialności biznesu wobec osób niepełnosprawnych,
aspektów społecznych w zamówieniach publicznych czy osoby niepełnosprawnej jako klienta i pracownika w świetle
wykluczenia cyfrowego.
Panel dyskusyjny poprowadził Piotr Pawłowski, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, Wiceprezes Koalicji na Rzecz
Osób z Niepełnosprawnością.
Uczestnikami konferencji byli przedsiębiorcy, którym bliska jest idea CSR, pracodawcy i ﬁrmy zainteresowane zatrudnianiem
osób niepełnosprawnych.

Prezentacje:
"Społeczna odpowiedzialność biznesu - między teorią a praktyką" pdf 204 kb - Dagmara Lustyk-Wryk, Ekspert
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych;
"CSR (Społeczna odpowiedzialność biznesu) - nowa odsłona - osoby niepełnosprawne" pdf 196 kb - Alina WojtowiczPomierna, Zastęca Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych;
"Włącz się - jak to się robi" pdf 125,5 kb- Anna Sobierańska koordynatora projektu "Włącz się";
"Korzyści z zarządzania różnorodnością. Karta różnorodności w Polsce" pdf 1,66 mb - Magdalena Andrejczuk
Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu;
"Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych" pdf 126,5 kb - Piotr Miąsek, specjalista w Biurze Pełnomocnika
Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych;
"Budowa zróżnicowanej kultury w Tesco" pdf 1,74 mb - Joanna Januszkiewicz, Menadżer Personalny Formatu
Supermarket;
"Osoba niepełnosprawna jako klient i pracownik - problemy wykluczenia cyfrowego" pdf 1,11 mb - Dominik
Paszkiewicz, dyrektor do spraw dostępności cyfrowej w Spółdzielni Socjalnej Akces Lab.
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