Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Dzień Osób z Niepełnosprawnościami
11 maja ZUS organizuje Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje to wydarzenie wspólnie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym i Instytutem Transportu
Samochodowego i w różnych miastach w całej Polsce.

Jesteś osobą z niepełnosprawnością?
ZUS proponuje Ci spotkania:
ze specjalistami z ZUS, od których dowiesz się, m.in. jak uzyskać rentę i jak ją zwiększyć, jakie inne świadczenia Ci
się należą; będziesz mógł także założyć konto na Plaformie Usług Elektronicznych na www.zus.pl, by jak najwięcej
spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych załatwiać przez internet,
z ekspertami z PFRON, którzy opowiedzą Ci o tym, jak zwiększać swoje szanse na rynku pracy, jak wyjechać na
turnus rehabilitacyjny oraz jak ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
z ekspertami z ITS, którzy opowiedzą, jakie są możliwości adaptacji pojazdów dla osób z niepełnosprawnością i jak
załatwić formalności, by zaadaptować pojazd,
z pracownikami NFZ, od których uzyskasz informacje o wyjazdach na leczenie uzdrowiskowe, dopłatach do
niezbędnego zaopatrzenia (np. sprzętu ortopedycznego czy środków higienicznych); będziesz mógł także założyć
konto na stronie Zintegrowanego Informatora Pacjenta (zip.nfz.gov.pl)
z osobami z niepełnosprawnością, które osiągnęły zawodowy sukces,
z psychologami pracy specjalizującymi się w poradnictwie osób z niepełnosprawnością,
z przedstawicielami lokalnych instytucji,
z reprezentantami fundacji, stowarzyszeń i federacji zrzeszających osoby takie jak Ty lub działające na Waszą rzecz,
z pracodawcami, którzy już zatrudniają osoby z niepełnosprawnością lub chcą je zatrudnić.

Zatrudniasz osoby z niepełnosprawnością lub chciałbyś je zatrudniać?
ZUS proponuje Ci spotkania:
ze specjalistami z ZUS, od których dowiesz się m.in. o naszych działaniach w ramach prewencji rentowej i
wypadkowej czy świadczeniach pozwalających utrzymać zdolność do pracy mimo szczególnych wymagań
zdrowotnych,
z ekspertami z PFRON, którzy opowiedzą Ci o tym, na jakie wsparcie możesz liczyć, gdy zatrudniasz osoby z
niepełnosprawnością (m.in. doﬁnansowanie wynagrodzeń, szkoleń i staży pracowników z niepełnosprawnością,
adaptacji stanowisk pracy czy pracy asystenta osoby niepełnosprawnej),
z przedstawicielami fundacji, stowarzyszeń i federacji zrzeszających osoby z niepełnosprawnością lub działających na
ich rzecz,
z potencjalnymi pracownikami; spotkaj się z osobami z różnymi umiejętnościami i doświadczeniami, które mogą stać
się cennymi członkami Twojego zespołu.
W wybranych placówkach ZUS w miastach wojewódzkich na terenie całego kraju, eksperci Poczty Polskiej będą promować
zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami. Akcja będzie prowadzona wspólnie z działaczami Fundacji Aktywizacja.
Wydarzenia w ramach Dnia Osób z Niepełnosprawnością organizowane będą w placówkach ZUS i siedzibach instytucji
biorących udział w tym wydarzeniu. Harmonogram wydarzeń przedstawiony jest na stronie ZUS
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