
Запрошення на тренінг

У разі виникнення запитань, звертайтеся до Ольги Шаварової, координатора проектів
Фонду Східна Європа за телефоном (044) 200-38-24, або електронною поштою на адресу

oshavarova@eef.org.ua.

Запрошуємо HR спеціалістів та менеджерів, відповідальних за підбір персоналу у ІТ
компаніях, на тренінг «Особливості працевлаштування людей з інвалідністю в ІТ-сфері».
Даний тренінг буде проходити у Києві, Харкові та Львові.  

У рамках тренінгу будуть розглядатися наступні питання: пошук спеціалістів з
інвалідністю, норми законодавства щодо працевлаштування людей з інвалідністю,

адаптація робочого місця, етика спілкування з представниками різних нозологій
інвалідності, адаптація людини з інвалідністю у колективі тощо.

Графік проведення тренінгів:
26 травня – м. Львів,  конференц-зал готелю «Панорама», пр. Свободи 45, м. Львів;
18 червня – м. Харків, зал «Харків» готелю «Прем’єр Палас», пр. Правди, 2;
25 червня – м. Київ, Щастя Хаб, вул. Саксаганського, 70А.

У разі Вашої зацікавленості, просимо підтвердити участь у заході на електронну пошту
oshavarova@eef.org.ua, вказавши місто, в якому Вам було б зручно відвідати наш захід.

Тренінг – частина проекту «Кожен має право на працю: партнерство для покращення
можливостей працевлаштування людей з інвалідністю», що реалізується Фондом Східна
Європа в партнерстві з Благодійним фондом розвитку комп’ютерних та інформаційних
технологій для інвалідів «АІК» за фінансової підтримки британської благодійної організації
«Всесвітня єврейська допомога» (WorldJewish Relief).

Одна з цілей проекту - працевлаштування людей з особливими потребами в ІТ-компаніях. В
рамках проекту було розроблено дистанційні курси з таких ІТ спеціальностей, як:
комп'ютерна грамотність, HTML, CSS, Python, PHP, SQLite, Java SE. Пілотна група з 90 людей з
особливими потребами зі всієї України вже розпочала навчання. Крім того, в рамках проекту
плануються заходи для представників ІТ компанії та державних інституцій. Детальніше про
проект – за посиланням http://bit.ly/1L3thA2.  



Програма тренінгу
«Особливості працевлаштування
людей з інвалідністю в ІТ-сфері»

Тренери:

Лариса Остролуцька - головний спеціаліст відділу соціального інспектування та соціальної
роботи Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Любов Песоцька - координатор молодіжного клубу для людей з фізичними обмеженнями
«Активна громадянська позиція і використання сучасних технологій, креативних інструментів в
організації молодіжних ініціатив» при КЦСССДМ
Консультант:

Юлія Ресенчук – президент Благодійного фонду розвитку комп’ютерних та інформаційних
технологій для інвалідів «АІК»

09:30-10:00

10:00-10:15

Реєстрація учасників

Відкриття тренінгу

10:15-10:45  Знайомство з учасниками, обговорення очікувань

10:45-11:20  Соціально-психологічний портрет людини з інвалідністю

11:20-12:00  
Законодавство щодо працевлаштування людей з інвалідністю. Корисні
поради щодо пошуку спеціаліста з інвалідністю

12:00-12:15  Кава - пауза

12:15-13:00 Умови створення адаптованого робочого місця і поняття універсального
дизайну

13:00-14:00 Обід

14:00-15:00
Основи етикету спілкування з представниками різних нозологій
інвалідності, коректна термінологія

15:00-16:10
Як допомогти людині з інвалідністю адаптуватися в колективі.
Як підготовити колектив до взаємодії з колегою з інвалідністю

16:00-16:15 Кава - пауза

16:15-16:45 Відповіді на запитання, підведення підсумків


