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Zadanie publiczne "WYKORZYSTAJ SZANSĘ - WARSZAWSKI PROGRAM ZATRUDNIENIA
PRZEJŚCIOWEGO" jest współfinansowane ze środków m.st. Warszawy.

przykład dobrych praktyk ze świata – nagranie
prezentacja miejsca Zatrudnienia Przejściowego w Urzędzie Dzielnicy Wola               
m.st. Warszawy – z udziałem pracodawcy, pracownika oraz osoby wspierającej to
miejsce z ramienia Warszawskiego Domu pod Fontanną
efekty Zatrudnienia Przejściowego na świecie i w Polsce – trochę historii i sytuacja
obecna.

Program Seminarium 
 
11:00-11:25 
Powitanie i rozpoczęcie seminarium "Wykorzystaj szansę! Zatrudnienie Przejściowe 
w Twojej firmie?"

11:25-12:35 
Prezentacja programu Zatrudnienia Przejściowego: Co daje pracodawcom, a co
zatrudnionym osobom i ich Domom-Klubom?  

12:35-13:20
Dyskusja: Czy i jakie korzyści dla pracodawcy dostrzegliście Państwo w programie
Zatrudnienia Przejściowego? Jakie pojawiły się pytania i wątpliwości? 

13:20-13:30
Podsumowanie i zakończenie seminarium.
 
W trakcie wydarzenia przewidzieliśmy kilka uroczystych momentów, których nie
zdradzamy w programie, związanych z podsumowaniami naszej 20 letniej
działalności.

http://m.st/


Wydarzenie w formie online (na platformie Zoom) odbędzie się w środę 24 listopada
2021 r. w godzinach 11:00-13:30. Bardzo prosimy, by w miarę możliwości łączyć się od
10:45 - chcielibyśmy o 11:00 zacząć spotkanie.

Link do wydarzenia:
https://zoom.us/j/94817237813?pwd=RWsrNkpha1hmcG02TVhPTzNVcktxdz09
Meeting ID: 948 1723 7813, Passcode: 288303

Warszawski Dom pod Fontanną to organizacja członkowska, która od 20 lat służy
osobom doświadczającym problemów zdrowia psychicznego. Opiera się na
międzynarodowym modelu Domu-Klubu. Jednym z kluczowych założeń modelu jest
to, by osoby z problemami zdrowia psychicznego wzmacniały swoją samodzielność
poprzez zdobywanie doświadczeń na rynku pracy.

Domy-Kluby znalazły na to sposób: Zatrudnienie Przejściowe, które umożliwia osobom
z problemami zdrowia psychicznego będącym członkami/członkiniami
Warszawskiego Domu pod Fontanną w pełni doświadczyć realiów ogólnodostępnego
rynku pracy. Bez znaczenia jest przy tym czy posiadają orzeczenie o
niepełnosprawności. Wsparcie i konkretną pomoc w codziennym i zgodnym z umową
wykonywaniu obowiązków uzyskują od osób ze społeczności, do której należą. Aby
członkowie i członkinie mieli tę możliwość, potrzebni są pracodawcy otwarci na taką
formę współpracy.

Na seminarium podzielimy się wiedzą i doświadczeniami związanymi z realizowaniem
od kilkunastu lat programu Zatrudnienia Przejściowego, zaprezentujemy korzyści, jakie
płyną dla współpracujących z nami pracodawców oraz zaprosimy do wspólnej
rozmowy o możliwościach uruchomienia kolejnych miejsc Zatrudnienia Przejściowego.

Mamy nadzieję na Państwa obecność na wydarzeniu i zachęcamy do wspólnego 
z nami zmieniania na lepsze sytuacji osób doświadczających problemów zdrowia
psychicznego na rynku pracy! Miło nam będzie się spotkać tym bardziej, że w tym
roku obchodzimy 20-lecie działalności Warszawskiego Domu pod Fontanną.

PS Na prośbę części zaproszonych gości oraz w związku z tym, że chcielibyśmy, aby
Seminarium służyło dalszej promocji programu Zatrudnienia Przejściowego,
zdecydowaliśmy się na jego nagrywanie. W przypadku braku zgody na nagrywanie,
zachęcamy do udziału z wyłączoną kamerą i mikrofonem oraz ustawieniem wyłącznie
imienia jako nazwę użytkownika.

https://zoom.us/j/94817237813?pwd=RWsrNkpha1hmcG02TVhPTzNVcktxdz09

