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Program webinariów nt. przełamywania stereotypów dotyczących osób z 

zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy 

 

1. Tematyka: Przełamywanie stereotypów dotyczących osób z zaburzeniami psychicznymi na 

rynku pracy oraz możliwości zawodowych tych osób i włączania w rynek pracy. 

Odbiorcy: Osoby z zaburzeniami psychicznymi i ich rodziny. 

Termin spotkania: 28.03.2022, g. 16,00 – 18,00.  

Miejsce: platforma do prowadzenia webinarów. 

Program spotkania: 

• Powitanie uczestników. 

• Przedstawienie podstawowych informacji dotyczących możliwości zawodowych osób 

z zaburzeniami psychicznymi oraz włączenia  tych osób w rynek pracy, 

• Omówienie korzyści  jakie mogą otrzymać os. z zaburzeniami psychicznymi 

podejmując prace, 

• Możliwości osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy: podnoszenie 

kwalifikacji i poprawa sytuacji zawodowej, 

• Udzielenie informacji na temat dostępnych form wsparcia aktywizacji zawodowej, 

• Podziękowanie za udział. Zakończenie spotkania. 

2. Tematyka: Zatrudnianie osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Odbiorcy: Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek 

organizacyjnych. 

Termin spotkania: 29.03.2022, g. 12,00 – 14,00.  

Miejsce: platforma do prowadzenia webinarów. 

Program spotkania: 

• Powitanie uczestników. 

• Przedstawienie informacji dotyczących korzyści zatrudniania i aktywizacji zawodowej 

osób z zaburzeniami psychicznymi, 

• Omówienie problemu stereotypowego postrzegania os. z zaburzeniami psychicznymi 

zarówno na rynku pracy jak i uczestnictwa w życiu społecznym, 

• Dyskusja -  sposoby rozwiązania problemu stereotypowego postrzegania osób z 

zaburzeniami psychicznymi w życiu społeczno – zawodowym, 

• Podziękowanie za udział. Zakończenie spotkania. 
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3. Tematyka: Zatrudnianie osób z zaburzeniami psychicznymi w podmiotach ekonomii 

społecznej oraz tworzenie podmiotów ekonomii społecznej. 

Odbiorcy: Przedstawiciele organizacji pozarządowych. 

Termin spotkania: 30.03.2022, g. 12,00 – 14,00.  

Miejsce: platforma do prowadzenia webinarów. 

Program spotkania: 

• Powitanie uczestników. 

• Informacje dotyczące problematyki zatrudniania osób z zaburzeniami psychicznymi, 

• Możliwości zakładania i finansowania podmiotów ekonomii społecznej na obszarze 

województwa lubelskiego, 

• Utworzenie miejsc pracy w obrębie w obrębie: podmiotów ekonomii społecznej, 

• Podziękowanie za udział. Zakończenie spotkania. 

 


