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Pracodawco! Dołącz do nas!
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KATEGORIA ZATRUDNIENIE CHRONIONE
I miejsce – MTM Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych – Tadeusz Szczepański 
Producent tworzyw sztucznych. Firma wyróżniona została za pomoc w wyrównywaniu szans osób zagrożonych 
wykluczeniem z rynku pracy, zatrudnia aż 190 osób ze schorzeniami specjalnymi.

II miejsce – Zakłady Przemysłu Cukierniczego Mieszko S.A.
Producent wyrobów cukierniczych. Firma nagrodzona za liczne działania na rzecz rehabilitacji zawodowej, społecznej 
i medycznej osób niepełnosprawnych.

III miejsce – PHU Hollywood S.J.
Świadczy kompleksowe usługi prania na rzecz odbiorców działających w różnych branżach. Największy pracodawca 
zatrudniający osoby niepełnosprawne w powiecie sierpeckim. Wrażliwy na problemy lokalnej społeczności osób 
niepełnosprawnych.

KATEGORIA OTWARTY RYNEK PRACY
II miejsce –  System A-Z Stanisław Bogdan Pruszyński 
Firma zajmująca się gospodarką odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi. To godny naśladowania przykład 
fi rmy wrażliwej na problemy lokalnej społeczności osób niepełnosprawnych. 

III miejsce – P. Dussmann Sp. z o.o.
Świadczy profesjonalne usługi dotyczące zintegrowanego zarządzania budynkiem oraz usługi związane z 
nieruchomościami. Nagrodzona za pomoc osobom niepełnosprawnych w środowisku pracy i problemach życia 
codziennego

Wyróżnienie
Invexhib Warszawa Sp. z o.o.
Twórca „Niewidzialnej Wystawy”. Zwiedzający wystawę mogą sami sprawdzić, jak radzić sobie w codziennych 
sytuacjach bez pomocy wzroku – wyłącznie za pomocą zmysłu słuchu, węchu, równowagi.

KATEGORIA PRACODAWCA NIEPRZEDSIĘBIORCA
I miejsce – Fundacja „Vis Maior”
Nagroda za prowadzenie licznych działań mających na celu promowanie czynnego i równego udziału osób z 
dysfunkcją wzroku w różnych dziedzinach życia społecznego, zawodowego, kulturalnego i sportowego.

II miejsce – Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo
Ponad 40% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. Nagroda za edukację i aktywizację zawodową i 
społeczną.

III miejsce – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Nagrodzony za pomoc niepełnosprawnym studentom i pracownikom w rozwijaniu ich pasji i  promowanie idei 
integracji osób niepełnosprawnych.

PRACODAWCA – OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA 
I miejsce – Wyszkowska Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Szron”
Wzięli sprawy we własne ręce i założyli spółdzielnię socjalną. Za odwagę i zatrudnianie coraz większej liczby osób 
niepełnosprawnych.

II miejsce – Vinet Łukasz Moskwa
Importer żywności ekologicznej. Łukasz Moskwa nagrodzony za zatrudnianie osób niepełnosprawnych oraz za 
aktywizowanie własną postawą osób niepełnosprawnych.

III miejsce – EduHit Danuta Lembowicz, Kraina Zabaw i Rozwoju Wyspa Uśmiechu
Poprzez zabawę i ruch wspiera rozwój społeczny, emocjonalny i intelektualny dzieci. Firma nagrodzona za aktywne 
integrowanie dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych.

LODOŁAMACZ SPECJALNY
Robert Nowak
Jego działania udowadniają, że niepełnosprawność intelektualna nie jest przeszkodą w tworzeniu profesjonalnych 
spektakli granych w prawdziwym teatrze – w Teatrze Kamienica. Założyciel Fundacji Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „Nie tylko”

Super Lodołamacz
Tadeusz Nowicki – Prezes integracyjnego Klubu Sportowego AWF
Związany ze środowiskiem osób niepełnosprawnych od ponad 20 lat. Klub, którego jest prezesem organizuje liczne 
imprezy sportowe,  m.in. Mistrzostwa Polski w szermierce oraz Puchar Świata „Szabla Kilińskiego”. Zawody o „Szablę 
Kilińskiego” w opinii międzynarodowej zyskały miano najlepiej zorganizowanej i najbardziej presti żowej imprezy 
szermierczej dla osób niepełnosprawnych na świecie.


