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PROFIL DZIAŁALNOŚCI: 

Jesteśmy firmą świadczącą usługi doradcze w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 

Wyróżnia nas wiedza i doświadczenie w pracy doradczej dla dużych przedsiębiorców oraz kilkuletnia 

współpraca z osobami niepełnosprawnymi. 

Tworzymy stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych spełniające standardy europejskie, przy 

jednoczesnym zapewnieniu wysokiej efektywności i jakości pracy. 

 

Oferujemy rozwiązania optymalizujące zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych: 

- audyt struktur organizacji, 

- analiza stanowisk pracy, 

- optymalizacja kosztów PFRON, 

- rekrutacja i selekcja pracowników, 

- leasing pracowniczy osób niepełnosprawnych, 

- zabezpieczenie obsługi administracyjnej. 

 

Nasz cel to:  

Wspieranie przedsiębiorców w tworzeniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w celu 

maksymalizacji efektywności kosztowej i osiągnięcia przewagi biznesowej. 

 

Nasza misja to: 



- podnoszenie wśród pracodawców wiedzy z zakresu możliwości i korzyści płynących z zatrudniania 

osób niepełnosprawnych, 

- pomaganie przedsiębiorcom w budowaniu wizerunku firmy przyjaznej i wpisanej w realia 

społeczeństwa bez barier, 

- stworzenie rynku pracy prawdziwie otwartego dla osób z różnymi dysfunkcjami, 

- budowanie społeczeństwa bez barier. 

 

OPIS PROJEKTU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ: 

Ruszyła rekrutacja młodych niepełnosprawnych z Mazowsza do unijnego projektu 
aktywizacji zawodowej – bezpłatną pomoc w znalezieniu zatrudnienia otrzyma 80 

poszukujących pracy w wieku 18-24. Uczestnicy mają zagwarantowane m.in. konsultacje  
z doradcą zawodowym, udział w szkoleniach i stypendia. 40 osób zostanie 

zakwalifikowanych na 3 miesięczny staż zawodowy.  
 

 
 

JEŻELI: 
 
 

 posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności  
 masz od 18 do 24 lat 
 posiadasz wykształcenie min. średnie 
 nie pracujesz 
 nie kształcisz się (w trybie stacjonarnym) 
 mieszkasz na terenie woj. mazowieckiego 

(subregion radomski i warszawski) 
 

 

To zapraszamy Cię do udziału w projekcie, w ramach którego otrzymasz bezpłatnie: 
 

 poradnictwo zawodowe i diagnostyczne 
 wsparcie osobistego trenera pracy 
 szkolenia zawodowe 
 oferty pracy 
 stypendium szkoleniowe 
 płatny staż z możliwością zatrudnienia 

szczegółowych informacji szukaj na: http://www.a-trybut.eu/rekrutacja 

WSZELKIE ZAPYTANIA I CHĘĆ WZIĘCIA UDZIAŁU ZGŁASZAJ NA: 

Marta Więch – marta.wiech@polskihr.pl | +48 692 954 980 
Iwona Muszyńska – iwona.muszynska@polskihr.pl | +48 882 043 024 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowany z środków 
Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Za koordynację przedsięwzięcia na terenie 
województwa mazowieckiego odpowiada agencja Polski HR A-Trybut. 

 



 

Logo firmowe: 

 

 

Logo projektu aktywizacji zawodowej osób w wieku 18-24 lata z orzeczonym st. niepełnosprawności 

„Młodzi kompetentni, zatrudnieni – program aktywizacji osób niepełnosprawnych w wieku 18-24 r.ż. z 

województwa mazowieckiego” 

Projekt „Młodzi kompetentni, zatrudnieni – program aktywizacji osób niepełnosprawnych w wieku 18-24 r.ż. 

z województwa mazowieckiego” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój i współfinansowany z środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Za 

koordynację przedsięwzięcia na terenie województwa mazowieckiego odpowiada agencja Polski HR A-Trybut. 

 


