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Podyplomówka dla spo³eczników 
Do koñca wrzeœnia trwa rekrutacja na studia 
podyplomowe dotycz¹ce organizacji pozarz¹-
dowych w spo³eczeñstwie obywatelskim 
w Bydgoszczy. Wiêcej szczegó³ów na: 
www.politologia.ukw.edu.pl 

Angielski zniesie bariery 
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi 
Polskiej sfinansuje lekcje angielskiego trzem 
tysi¹com gimnazjalistów z terenów wiejskich 
w ramach programu YOUNGSTER. Pomoc 
otrzymaj¹ te¿ uczniowie z Pomorza i Kujaw.

Na wolontariat do Bu³garii 
Wolontariat przeznaczony jest dla 2 osób, które 
chcia³yby pracowaæ z m³odzie¿¹ w mieœcie 
Lovech. Ich praca polegaæ bêdzie na organizo-
waniu zajêæ pozalekcyjnych, wycieczek i obo-
zów. Wiêcej informacji: evs@bonafides.pl

W Bydgoszczy rusza 

pierwszy w Polsce 

inkubator dla osób  

z niepe³nosprawnoœci¹. 

- Zastanawiam siê nad za³o¿e-
niem firmy. Szukam pracy, ale 
na rynku poszukiwane s¹ m³ode 
osoby z wy¿szym wykszta³ce-
niem i ogromym doœwiadcze-
niem - mówi Patryk Falgowski 
z Bydgoszczy. W tym roku zdoby³ 
tytu³ licencjata na kierunku in-
formatyka i ekonometria przy  
Wy¿szej Szkole Gospodarki. Chce 
kontynuowaæ studia na ekonomii 
na Uniwersytecie Miko³aja Ko-
pernika w Toruniu 

W inkubatorze ³atwiej 

- Jeœli zdecydujê siê na w³asny 
biznes, to w inkubatorze przy  
WSG. Tak bêdzie ³atwiej, taniej 
i bez ryzyka - wyjaœnia student. 

Przy bydgoskiej uczelni rusza 
pierwszy w kraju inkubator, skie-
rowany do niepe³nosprawnych. 

- Chcemy w ten sposób zaak-
centowaæ, ¿e takie osoby s¹ tu 
priorytetowo traktowane - mówi 
Rados³aw Ratajczak, dyrektor AIP 
przy WSG w Bydgoszczy. - Nawet 
gdy maj¹ wy¿sze wykszta³cenie 
ich sytuacja na rynku pracy jest 
trudna 

I przytacza statystki. W 2009 
roku niepe³nosprawnych w wie-
ku produkcyjnym (czyli w przy-
padku mê¿czyzn - pomiêdzy 18. 
a 64. rokiem ¿ycia, a w przypadku 
kobiet - pomiêdzy 18. a 59. ro-
kiem ¿ycia) by³o ok. 2,1 mln, co 
stanowi³o 8,7 proc. osób w tym 
wieku. Wœród nich aktywnych za-
wodowo by³o 24,6 proc. osób. Dla 
porównania - sprawnych i aktyw-

nych zawodowo w wieku pro-
dukcyjnym by³o wówczas 75,3 
proc. osób. 

 - Zaledwie 23 proc. wykszta³-
conych osób niepe³nosprawnych 
znajduje pracê - dodaje Rado-
s³aw Ratajczak. 

- Czêsto niepe³nosprawnoœæ 
takich osób jest lekka i nie wp³y-
wa znacz¹co na sposób wykony-
wania przez nie obowi¹zków. 
Mimo to, pracodawcy czêsto na-
dal  kieruj¹ siê stereotypami 
i maj¹ wiele o baw przed zatrud-
nianiem osób z niepe³nospra -
wnoœci¹ - mówili samorz¹dowcy, 
przedstawiciele o rganizacji poza-
rz¹dowych i przedsiêbiorcy pod-

czas konferencji w WSG. Odby³a 
siê w Bydgoszczy i dotyczy³a po-
selskiego projektu nowelizacji 
ustawy o wsparciu zatrudnienia 
osób niepe³nosprawnych. 

A na rynku pracy  
bêdzie trudniej 

Nowelizacja zak³ada m.in. ob-
ni¿enie wysokoœci dofinansowa-
nia do wynagrodzeñ pracowni-
ków z niepe³nosprawnoœci¹. 
A zdaniem przedsiêbiorców 
nowe przepisy zniechêc¹ do za-
trudniania takich osób. W odna-
lezieniu siê na rynku pracy nie-
pe³nosprawnym ma pomóc byd-

goski inkubator. - Studenci 
dopytuj¹ siê o tak¹ po moc - t³u-
maczy Rados³aw Ci chañski, 
rzecznik osób niepe³nospraw-
nych w WSG. - Mamy 150 niepe³-
nosprawnych uczniów. A  
przecie¿ kszta³cimy ich nie po to, 
aby zdobyli papier, ale by praco-
wali. 

Inkubator oferuje tym ucz-
niom (z wykszta³ceniem œrednim 
i wy¿szym) fachow¹ obs³ugê 
ksiêgow¹ i prawn¹ (zw³. dotycz¹-
c¹ praw, jakie maj¹ niepe³nos-
prawni pracownicy i pracodaw-
cy). Eksperci doradz¹, sk¹d mog¹ 
otrzymaæ dotacje na prowadze-
nie i rozwój firmy. W ci¹gu naj-

bli¿szego roku w ofercie znajd¹ 
siê te¿ dy¿ury t³umacza jêzyka 
migowego i powstan¹ stanowiska 
komputerowe dla osób niewido-
mych i s³abowidz¹ cych. Ze 
wsparcia inkubatora mog¹ ko-
rzystaæ tak¿e osoby spoza tej 
bydgoskiej uczelni. Za wsparcie 
inkubatora trzeba zap³aciæ 250 z³ 
za miesi¹c. 

Inkubator znajduje siê w bu-
dynku E Wy¿szej Szko³y Gospo-
darki, obok Akademickiego Inku-
batora Przedsiêbiorczoœci (ul. 
Garbary 2) w Bydgoszczy. 

KATARZYNA HEJNA 

katarzyna.hejna@pomorska.pl 

tel. 52 32 63 130

NIEPE£NOSPRAWNI  Za obs³ugê ksiêgow¹ i prawn¹ bydgoskiego inkubatora trzeba zap³aciæ 250 z³ miesiêcznie 

Sprawnie za³o¿¹ nam firmy
BIZNES 

Trwa III edycja 
konkursu „Krajowi 
Liderzy Innowacji  
i Rozwoju” 
Do 30 wrzeœnia  
mo¿na jeszcze zg³osiæ  
swój udzia³ w konkursie  
„Krajowi Liderzy Innowacji  
i Rozwoju - 2010”. 

Warto podkreœliæ, ¿e udzia³ 
w konkursie dla firm mikro, 
MŒP, gmin, oraz organizacji po-
zarz¹dowych i innych podmio-
tów jest bezp³atny na wszyst-
kich etapach. 

Dla zwyciêzców konkursu 
oprócz tytu³ów przewidziane s¹ 
nagrody w postaci oprogramo-
wania oraz pakietów promocyj-
nych. 

Swoje zg³oszenia mog¹ nad-
sy³aæ  przedsiêbiorstwa (w tym 
firmy mikro, ma³e, œrednie oraz 
du¿e) jak równie¿ gminy, stowa-
rzyszenia i fundacje. 

Konkurs sk³ada siê z dwóch 
edycji tj. regionalnej (bierze 
w niej udzia³ 16 województw) 
oraz ogólnopolskiej. Uczestni-
cz¹ce w konkursie podmioty 
ubiegaj¹ siê o tytu³y w nastêpu-
j¹cych kategoriach: Innowacyj-
na firma, Innowacyjny produkt, 
Innowacyjna us³uga, Innowacyj-
na gmina, Innowacyjna organi-
zacja, Innowacyjny projekt unij-
ny, Dynamicznie rozwijaj¹ca siê 
firma. 

Ocena podjêtych dzia³añ do-
konywana jest pomiêdzy pod-
miotami o podobnych mo¿li-
woœciach (np. firma ma³a 
z ma³¹, a œrednia z œredni¹ itd.) 
dziêki czemu mo¿na liczyæ 
na obiektywn¹ ocenê podmio-
tów o podobnych mo¿liwoœ-
ciach finansowych i organiza-
cyjnych. 

Szczegó³y na stronie www. 
liderzyinnowacji.pl. 

INFOGRAFIKA MONIKA WIECZORKOWSKA


