
 

 
 

Startuje cykl bezpłatnych webinarów „Biznes bez barier” 

 

Cykl bezpłatnych webinarów „Biznes bez barier”, którego organizatorem jest Wrocławski Park 

Technologiczny, startuje już 5 lutego! W każdy piątek o 13:00, eksperci z różnych instytucji 

związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej osób  

z niepełnosprawnościami, będą przybliżać tematy związane z zakładaniem firmy, 

podejmowaniem pracy czy też zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami.  

 

W pierwszych 9 odcinkach cyklu wystąpią eksperci z różnych instytucji zajmujących się wspieraniem 

rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. 

Będą wśród nich przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu 

Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, PFRON, Urzędu Miasta Wrocław, a także firmy 2MM 

Business Group. 

 

Czego dowiemy się w trakcie webinarów? 

Webinary będą poświęcone zagadnieniom związanym z aktywnością zawodową osób  

z niepełnosprawnościami, przedstawionymi z perspektywy tak pracownika, jak i pracodawcy.  

W ramach odcinków pt. „Zatrudniasz - korzystasz” zaprezentowane zostaną benefity i programy 

wsparcia dla pracodawców, którzy decydują się na zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami. 

Zalety i możliwości wynikające z podjęcia pracy zawodowej przez osoby z dysfunkcjami omówione 

będą z kolei w ramach odcinków zatytułowanych „Orzeczenie to nie obciążenie” oraz „Pracujesz – 

korzystasz”. Odrębne części webinarów zostaną poświęcone temu, jak pozyskiwać środki finansowe 

dla firm, a także prawu pracy w kontekście osób z niepełnosprawnościami. W ich trakcie eksperci 

przedstawią m.in. ofertę reprezentowanych przez nich instytucji oraz odpowiedzią na pytania 

zadawane na żywo przez uczestników wirtualnych spotkań. - Webinary organizujemy w ramach 

działalności Integracyjnego Inkubatora Przedsiębiorczości. Stworzyliśmy go we współpracy z Biurem 

Wrocław bez Barier i ponad 30 organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi, firmami  

i uczelniami wyższymi, po to, by wspierać i rozwijać biznes bez barier. To miejsce dla wszystkich firm, 

które znajdują się na początku biznesowej drogi. Jego najważniejszym celem jest wspieranie 

aktywizacji zawodowej i społecznej osób, z niepełnosprawnościami oraz promowanie integracji 



 

 
 

biznesowej – opowiada Małgorzata Dynowska, Pełnomocnik Zarządu ds. Integracji we Wrocławskim 

Parku Technologicznym. 

Webinary mają charakter otwarty, a udział w nich jest bezpłatny. Rejestracja możliwa jest na stronie 

www.technologpark.pl. Spotkania będą również transmitowane na żywo w mediach 

społecznościowych WPT – na Facebooku oraz YouTube. 

 

Rejestracja na webinary możliwa jest pod tym linkiem.  

 

 

 

Kontakt dla mediów: 

Marta Bodys 

tel. 570 484 604 

@: martabodys@insightpr.pl 
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