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Od czego rozpocząć 
poszukiwanie pracy? Możli-

wości jest wiele, a jedną z nich jest Internet. 
Obecnie istnieje wiele portali, które poruszają zagad-
nienia dotyczące osób niepełnosprawnych. Oprócz 
porad prawnych, społecznych i zawodowych, moż-
na na nich znaleźć konkretne oferty pracy dla osób 
takich jak Ty. Przykłady takich stron internetowych 
znajdziesz w ramce.

Warto także udać się do powiatowego urzędu 
pracy, bowiem, jako osoba bezrobotna czy poszu-
kująca pracy, będziesz mógł skorzystać z różnych 
form wsparcia przy poszukiwaniu pracy. A jest ich 
niemało.

Droga do zatrudnienia
Odkąd wstąpiliśmy do Unii Europejskiej znacznie 

wzrosła liczba kursów i szkoleń przez nią finansowa-
nych, co znacznie poszerza możliwości, z których 
możesz skorzystać. Ich tematyka jest bardzo różno-
rodna, co sprawia, że każdy może znaleźć szkolenie 
dopasowane do swoich potrzeb. Dzięki temu bę-
dziesz mógł podnieść swoje dotychczasowe kwalifi-
kacje zawodowe lub zdobyć nowe. Ponadto istnieje 
wiele szkoleń prowadzonych drogą internetową, 
przez co ich poszukiwanie nie jest ograniczone je-
dynie do Twojego miejsca zamieszkania. Na co więc 
czekasz? Do dzieła!

A może zastanowisz się nad własną działalnością 
gospodarczą? Jeśli masz dobry pomysł na swój biz-
nes, to powiatowy urząd pracy może Tobie przyznać 

jednorazowe środki na podjęcie działalności gospo-
darczej, albo na wniesienie wkładu do spółdzielni 
socjalnej. Czasami warto podjąć to ryzyko, aby móc 
spełnić swe marzenia. Pomyśl, jak dobrze byłoby być 
szefem samego siebie…

Drogą po etat może być również odbycie stażu, 
podczas którego osobie bezrobotnej wypłacane jest 
stypendium stażowe. Wiele firm składa swoje ofer-
ty stażowe bezpośrednio do powiatowego urzędu 
pracy, a Ty jako osoba niesłysząca lub niedosłysząca, 
możesz zostać skierowany do takiego pracodawcy. 
Masz też inną możliwość – sam znajdujesz praco-
dawcę, u którego chcesz odbyć staż, a on załatwia  
z urzędem niezbędne formalności.

Pamiętaj, że jeśli chcesz skorzystać z form wspar-
cia oferowanych przez urząd pracy musisz się w nim 
zarejestrować jako osoba bezrobotna lub poszuku-
jąca pracy. Jeśli boisz się, że stracisz przez to prawo 
do renty, musisz wiedzieć, że osoba zarejestrowana 
w urzędzie jako poszukująca pracy może pobierać 
świadczenia rentowe, a nawet pracować.

4 kroki do podjęcia pracy
Wystarczy, że rozejrzysz się dookoła, a zobaczysz, 

jak wiele działań jest podejmowanych na rzecz 
osób niepełnosprawnych, w tym niesłyszących  
i niedosłyszących. Jednym z nich jest projekt „4 kro-
ki – Wsparcie osób niesłyszących na rynku pracy”  
(www.4kroki.edu.pl). Dzięki niemu będziesz mógł 
m.in.: wziąć udział w warsztatach aktywności zawo-
dowej, zapoznasz się z charakterystyką zawodów  

i z formami zatrudnienia, czy zdobędziesz wiedzę  
o przysługujących Ci prawach oraz obowiązkach 
pracowniczych. Wszystko po to, abyś był w pełni 
przygotowany do wejścia na rynek pracy.

Przełam Barierę Dźwięku
Dzięki kampaniom społecznym osoby z wadą 

słuchu mają coraz większe szanse na znalezienie 
zatrudnienia. Przykładem takich przedsięwzięć jest 
projekt współfinansowany ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego p.n. „Przełam Barierę Dźwięku – kampania 
informacyjno-promocyjna na rzecz zatrudnienia skie-
rowana do pracodawców oraz osób niesłyszących  
i niedosłyszących”. Projekt ten jest odpowiedzią na 
istniejące problemy, potrzeby oraz bariery, jakie 
napotykają na co dzień osoby  
z uszkodzonym słuchem. 
Jego celem jest pokazanie 
życia zawodowego tych 
osób, ich szczególnych 
zalet i predyspozycji za-
wodowych.

W ramach 
kampanii na 
antenie TVP 
S z c z e c i n   
w okresie 
g r u d z i e ń 
2010 – gru-
dzień 2011 
emitowany jest 
cykl felietonów, 
których bohatera-
mi są pracujące osoby 

niesłyszące i niedosłyszące i ich pracodawcy. Ter-
miny emisji felietonów i wyemitowane odcinki 
są dostępne na stronie internetowej projektu  
www.pracujbezbarier.pl Przyłącz się do grona 
widzów i przekonaj się, że słowa przeistaczają się  
w czyny. Najważniejsze, abyś również Ty pokonał 
swój lęk przed podjęciem pracy. Nie warto się bać 
– warto działać! 

Przełam barierę dźwięku! 

Znalezienie dobrej posady przez osobę z wadą słuchu jest często 
zadaniem trudnym, ale nie niemożliwym. Najpierw musisz dowie-

dzieć się, gdzie i jak pracy szukać i właśnie o tym jest ten artykuł.

Szukasz pracy? Wejdź na:
www.issg.pl
www.niepelnosprawni.pl
www.onsi.pl
www.pelnosprawniwpracy.pl
www.praca.ffm.pl
www.pracaikariera.pl
www.pracujbezbarier.pl
www.zrobmy-to-razem.pl

Chcesz wiedzieć więcej? 
Nie czekaj, bądź na bieżąco!
www.4kroki.edu.pl
www.baza-wiedzy.pl
www.fon.org.pl
www.fundacjamigowy.pl
www.ipon.pl
www.naszesprawy.com.pl
www.ofon.net
www.pfron.org.pl
www.pracujbezbarier.pl
www.pzg.org.pl
www.slaboslyszacy.pl
www.sluchowisko.net
www.zobaczyc-cisze.pl


