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Osoby 
z niepełnosprawnościami 
w poszukiwaniu 
zatrudnienia
Fundacja Aktywizacja 
pomaga w znalezieniu pracy i nie tylko …

Kilka słów o historii

Fundacja Aktywizacja powstała ponad 30 lat temu. 
Jej celem było udzielenie wsparcia informatykom 
i matematykom poruszających się na wózkach, którzy 
z powodu barier komunikacyjno-architektonicznych 
nie mogli wykonywać swojego zawodu. Dziś 
Fundacja jest liderem aktywizacji zawodowej osób 
z niepełnosprawnościami w Polsce. 

Wieloletnie doświadczenie Fundacji pozwoliło 
stworzyć kompleksowy model aktywizacji zawodowej 
uwzględniający zarówno potrzeby osób z niepełno-
sprawnościami, jak i potrzeby pracodawców oferują-
cych zatrudnienie. 

Oddział Fundacji Aktywizacja w Łodzi to jeden 
z 7 Oddziałów tej Fundacji w Polsce. Powstał w 2012 roku 
i od tego momentu zajmuje się aktywizacją zawodową 
i społeczną osób z niepełnosprawnościami z województw 
łódzkiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. 

Misja i wartości Fundacji Aktywizacja

Misją Fundacji Aktywizacja jest usamodzielnienie 
i poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami 
poprzez zintegrowane działania aktywizacyjne, zmianę 
postaw otoczenia oraz wykorzystanie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych. 

Wartości, którymi kieruje się nasz oddział to: 
zaangażowanie, innowacyjność, doświadczenie, 
profesjonalizm i otwartość.

Już od dekady pracownicy organizacji działają na 
rzecz zmiany stereotypowego myślenia na temat 
osób z niepełnosprawnościami. Udowadniają, że 
osoby należące do tej grupy są wartościowymi, 
zaangażowanymi i lojalnymi pracownikami. 

 „Załóżmy, iż Pani Kasia od wielu lat zmaga się 
z epilepsją. Po długim czasie udaje jej się ustabilizować 
stan zdrowia na tyle, że ataki są bardzo rzadkie, jest pod 
stałą kontrolą lekarzy i zażywa regularnie lekarstwa. Jest 
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i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
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młoda, ma doświadczenie zawodowe, nie lubi siedzieć 
bezczynnie. Chce iść do pracy, ale na komisji lekarskiej 
dostaje orzeczenie o niepełnosprawności, w którym jest 
napisane: całkowicie niezdolna do pracy. I Pani Kasia 
przyjmuje te słowa bez zastrzeżenia. Takich osób jest 
tysiące. Przekonanych, że nie mają czego szukać na rynku 
pracy, że żaden pracodawca nie będzie chciał zatrudnić 
osoby z takim zapisem w orzeczeniu” – wyjaśnia Angelika 
Jędrzejczyk, specjalistka ds. rynku pracy w Oddziale 
Fundacji Aktywizacja w Łodzi

Fundacja Aktywizacja powstała m.in. po to, aby 
przekazywać zarówno osobom z niepełnosprawnościami, 
jak i pracodawcom rzetelną wiedzę na temat zatrudniania 
osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. 
Terminy pojawiające się w orzeczeniach, to 
w zależności od stopnia „częściowo niezdolny do pracy 
i samodzielnej egzystencji”, „całkowicie niezdolny do 
pracy i samodzielnej egzystencji”. Takie sformułowania 
naznaczają osobę z niepełnosprawnością i w przekonaniu 
niektórych pracodawców dyskwalifikują ją w podjęciu 
zatrudnienia. Wbrew pozorom osoby posiadające taki 
zapis mogą podejmować zatrudnienie na otwartym 
rynku pracy i w pełni samodzielnie uczestniczyć zarówno 
w życiu społecznym, jak i zawodowym. 

Na co możesz liczyć w Fundacji?

Oddział wspiera osoby z niepełnosprawnościami 
poprzez ofertę bezpłatnych usług obejmujących: 
• Doradztwo zawodowe – proces polegający na 

przeprowadzeniu dokładnej analizy mocnych stron, 
zasobów oraz obszarów do rozwoju. Analiza ta 
pozwala sprecyzować wybór zawodu, który zarazem 
spełnia oczekiwania klienta oraz jest dostosowany 
do jego realnych możliwości.

• Warsztaty – wejście lub powrót na rynek pracy 
po dłuższej przerwie związanej zwykle ze stanem 
zdrowia nie jest łatwy. Warsztaty są formą 
przełamania swoich lęków, ponownego wejścia 
w grupę. Dają one możliwość poznania osób 
zmagających się z niepełnosprawnością, często 
będących w podobnej sytuacji. Są okazją do 
wymienienia się doświadczeniami i nawiązania 
relacji. Rozmowy ze specjalistami ukierunkowują 
klienta, podtrzymują jego motywację i chęć do 
podjęcia zatrudnienia. 

• Psycholog – pomoc psychologa bywa nieocenionym 
elementem pomagającym w procesie poszukiwania 
pracy. Porada psychologa może być jednorazowa, 
ale w większości przypadków jest to działanie 
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długofalowe, zarówno przed, jak i w trakcie trwania 
zatrudnienia.

• Staże i szkolenia – osoby zgłaszające się do Fundacji 
nie zawsze mogą rozpocząć pracę od zaraz. 
Bywa, że wracają po dłuższej przerwie, a choroba 
diametralnie wpłynęła na ich życie i uniemożliwiła 
wykonywanie dotychczasowego zawodu. 
Co więc zrobić, by nabyć nowe kompetencje 
i doświadczenie? Najlepiej jest udać się na staż. 
Pracownicy Fundacji służą wsparciem. Miejsce 
stażowe musi dawać perspektywy do dalszego 
rozwoju. Doświadczenie zdobyte podczas stażu 
to ogromna wartość w dalszym poszukiwaniu 
zatrudnienia. Podobnie jest ze szkoleniami, które 
wraz z pracownikami Fundacji są indywidualnie 
dopasowywane do predyspozycji klienta. 

• Prawnik – pomoc prawna jest udzielana klientom 
Fundacji nie tylko w sprawach związanych 
bezpośrednio z zatrudnieniem. Mogą uzyskać 
pomoc z wielu obszarów. 

• Job crafting – głównym zadaniem Job Craftera jest 
bycie pomostem pomiędzy osobą poszukującą 
pracy a pracodawcą w celu doprowadzenia do 
zatrudnienia i utrzymania w zatrudnienia. Job 
Crafter analizuje stanowiska pracy. Wraz z doradcą 
precyzuje kwalifikacje pracownika, tworząc potem 
mapę możliwości zawodowych. Przygotowuje plan 
działania i wdrożenia zmian na stanowisku pracy. 
Dzięki intensywnym działaniom job crafterów na 
rynku pracy, nawiązują oni relacje z pracodawcami 
z różnych branż, zmieniając jednocześnie ich 
postrzeganie osób z niepełnosprawnościami. 
W tym miejscu nie może zabraknąć historii, która 

chwyta za serce. Firma Boekestijn Transport Service 
świadcząca usługi transportowe dzięki wspaniałej pracy 
naszych pracowników otworzyła się w zeszłym roku na 
zatrudnianie kierowców międzynarodowych. Kierowcy 

Ci to osoby głuche. Nie do wiary? Ależ tak! Przepisy prawa 
umożliwiają osobom o takich schorzeniach zawodowo 
jeździć samochodami ciężarowymi. Co więcej! Są oni 
niezastąpieni i w pełni samodzielni a najlepiej opisuje 
to Pan Błażej Jakrzewski – Employer Branding & 
Communication Coordinator – przedstawiciel firmy 
nagrodzonej w tegorocznej gali z okazji 10-lecia Fundacji 
Aktywizacja Oddział w Łodzi:

„Dzięki współpracy z Fundacją Aktywizacja, zatrudniamy 
kierowców kat. C+E z niepełnosprawnościami słuchu, 
którzy doskonale radzą sobie za kierownicą 40tonowych 
kolosów na drogach całej Europy!” 

Fundacja Aktywizacja w liczbach

W Polsce żyją 4 miliony osób z niepełnosprawnościami 
a ponad milion z nich to niepracujące osoby 
w wieku produkcyjnym. Działania pracowników 
Fundacji Aktywizacja oraz pracodawców oparte są 
na inkluzywnym modelu, który definiuje pracę jako 
normalny element życia i realizacji osobistych potrzeb. 
Osoba z niepełnosprawnością jest pełnowartościowym 
członkiem zespołu, specjalistą w swojej dziedzinie, jej 
pozycja na rynku pracy stoi na równi z pozycją osób 
w pełni zdrowych. 

Dzięki działaniom Fundacji w 2021 roku pracę uzyskało 
186 osób. W ciągu 10 lat podczas obecności łódzkiego 
oddziału, na otwarty rynek pracy zostały wprowadzone 
aż 632 osoby! Dodatkowo w tym czasie ponad 5 tysięcy 
osób z orzeczoną niepełnosprawnością skorzystało 
z doradztwa zawodowego, psychologicznego oraz 
mogło uczestniczyć w szkoleniach. 

10 lat – Jubileusz łódzkiego oddziału Fundacja 
Aktywizacja

W tym roku łódzki oddział Fundacji Aktywizacja 
obchodzi swoje 10-lecie. Jubileusz odbył się 10 czerwca 
2022 r. w przepięknych wnętrzach łódzkiego Centrum 
Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. 

Wyróżniono współpracujących z Fundacją 
pracodawców, przyznając im nagrody w następujących 
kategoriach: 
1. Łamacz Stereotypów
2. Elastyczny Pracodawca 
3. Owocna Współpraca 

Statuetki, czyli Kryształowe Bumerangi symbolizowały 
synergię Fundacji Aktywizacja i Pracodawców, ich 
wspólne tworzenie rynku pracy przyjaznego i otwartego 
na osoby z niepełnosprawnościami.

Opinie naszych klientów na temat Fundacji 
Aktywizacja Oddział w Łodzi

1. „Początki z Fundacją Aktywizacji Oddział w Łodzi 
zaczęły się we wrześniu 2020 roku, kiedy to pandemia 
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Dyrektorka Odziału i pracodawca Boekestijn Transport Service

Covid-19 spowodowała, że zaczęłam szukać zatrudnienia 
w Polsce.

Na stronę internetową powyższej Fundacji trafiłam 
przez przypadek. Zadzwoniłam do Fundacji Aktywizacji 
Oddział w Łodzi, aby uzyskać informacje, jak działa taka 
Fundacja, jakie trzeba spełnić kryteria, aby do nich należeć. 
Po rozmowie z panią Moniką otrzymałam wyczerpujące 
informacje. Kiedy należałam do Fundacji Aktywizacja 
w Łodzi, mogłam skorzystać z odpowiedniej pomocy, 
takiej jak doradztwo zawodowe, job crafting, pomocy 
psychologicznej oraz innych specjalistów. Jako osoba 
niepełnosprawna dzięki fachowej pomocy w Fundacji 
trudno w dzisiejszych czasach znaleźć zatrudnienie takiej 
osobie, przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej 
czy napisać dobrze skonstruowane CV. Dzięki osobom 
pracującym w takiej instytucji jest możliwe wszystko do 
przeskoczenia. Właśnie dzięki tak wspaniałomyślnym 
i życzliwym paniom nie poddaję się, lecz walczę o swoją 
pozycję w świecie. Choć na krótko udało mi się znaleźć 
zatrudnienie dzięki Fundacji Aktywizacja w Łodzi, podjęłam 
wyzwanie, jakim jest przekwalifikowanie się i spróbowanie 
swoich sił w nowym kierunku, jakim jest florystyka. Mam 
nadzieję, że po ukończeniu kursu florystycznego uda mi się 
odbyć kilkumiesięczny staż w jednej z kwiaciarni, a potem 
znaleźć zatrudnienie jako florystka. To dzięki takim osobom 
tworzącym to wspaniałe, ciepłe i życzliwe miejsce, jakim jest 
Fundacja Aktywizacja w Łodzi, mogę być tu gdzie jestem. 
Wkładają swój czas i serce w swoją ciężką pracę, a więc 
pragnę z całego serca Wam podziękować.”

Klientka, Pani Emilia – oddział Łódź1

2. „Do Fundacji trafiłem przez ogłoszenie i od razu 
zaopiekowano się mną w pełni profesjonalnie. Pani Alicja 
super doradca zawodowy bardzo profesjonalnie i szczerze 
podchodzi do podopiecznych. Po rozmowie z panią 
Joanną w sprawie ofert pracy byłem bardzo zaskoczony 
profesjonalizmem i miłym podejściem. Warsztaty pani 
Angeliki, w których uczestniczyłem, były bardzo dobrze 
przeprowadzone, grupa nie była duża, materiał bardzo 
czytelny i profesjonalnie przekazany kursantom. Jak dla 
mnie pracownicy z Fundacji są bardzo profesjonalnymi 
i miłymi osobami, które zawsze pomogą i doradzą.” 

Klient, pan Sebastian – oddział Łódź2

Poszukujesz pracy? Nie czekaj – przyjdź 
do Fundacji Aktywizacja

Zapraszamy wszystkie osoby bezrobotne posiadające 
orzeczenie o niepełnosprawności, niezależnie od jej 
stopnia. Każdy odnajdzie tu wsparcie w znalezieniu 
zatrudnienia. Pracownicy Fundacji to grupa pasjonatów, 
którzy kochają to co robią. Jest tu miejsce na uśmiech, 
życzliwość jak i na profesjonalizm i szczerość. U nas 
liczy się człowiek. Wzajemne wsparcie nie kończy się 
w momencie zatrudnienia. Z klientem utrzymywany 
jest kontakt również w trakcie pracy, bo poczucie 
bezpieczeństwa i atmosfera przyjaźni to podstawa. 
Pracownicy służą radą i pomocą. Klienci wiedzą, że 
zawsze mogą do nas wrócić i poprosić o wsparcie, 
niezależnie od sytuacji życiowej, w jakiej się znajdą za 
rok czy dwa. 

Aktualnie Fundacja Aktywizacja realizuje 3 projekty:
• Postaw na Pracę II oraz Aktywny Start II – 

finansowane z PFRON-u
• Work for all – finansowany z budżetu Unii 

Europejskiej

1 Opinia opublikowana na profilu Fundacja Aktywizacja Oddział w Łodzi na Google w zakładce recenzje-maj 2022 r. 
2 Opinia opublikowana na profilu Fundacja Aktywizacja Oddział w Łodzi na Facebooku w zakładce recenzje-maj 2022 r
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Kontakt:

Łódź, ul. Mickiewicza 15 A (IV piętro)
508 501 387 / 690 218 809

Znajdziesz nas również na Facebooku: 
@FundacjaAktywizacjaOddzialwLodzi


