Konkurs Lodołamacze 2013
LODOŁAMACZE to konkurs skierowany do ludzi, firm, instytucji, NGOsów, które angażują się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych.
Tworząc coraz lepsze warunki pracy i prowadząc dojrzałą politykę personalną
stają się symbolem etyki w biznesie i otwarcia na potrzeby osób
niepełnosprawnych. Jednocześnie pokazują, że człowiek niepełnosprawny
może być doskonałym pracownikiem zaangażowanym w budowanie sukcesu
firmy.
•
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Konkurs LODOŁAMACZE organizowany jest corocznie od 2006 r. W tym roku
realizowana jest VIII edycja.
Istota Konkursu Lodołamacze zawiera się w czterech punktach:
•
•
•
•

przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób
niepełnosprawnych,
integracja osób niepełnosprawnych i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w
życiu społecznym,
promocja przedsiębiorstw, które wyróżniają się profesjonalną polityką personalną,
otwartą na problemy osób niepełnosprawnych,
zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz
podnoszenia standardu już istniejących stanowisk.

Etapy Konkursu

Konkurs, podobnie jak w latach ubiegłych, składa się z dwóch etapów: Regionalnego i
Centralnego. W pierwszym etapie niezależne Kapituły, na podstawie nadesłanych materiałów,
dokonają analizy i wyłonią finalistów regionalnych. Zwycięzcy I Etapu automatycznie
przechodzą do Centralnego Etapu Konkursu, w którym Kapituła wyłoni ogólnopolskich
Lodołamaczy 2013.
Kategorie konkursowe
•
•
•

Pracodawca Nieprzedsiębiorca - niebędący przedsiębiorcami, w tym również
stowarzyszenia, organizacje i fundacje nieprowadzące działalności gospodarczej
Zakład Pracy Chronionej - pracodawcy posiadający status zakładu pracy chronionej
oraz zakłady aktywności zawodowej
Otwarty Rynek Pracy - przedsiębiorcy otwartego rynku pracy, w tym również
stowarzyszenia, fundacje prowadzące działalność gospodarczą i fundacje posiadające
status przedsiębiorcy

Wypromuj swoją firmę, zdobywając wizerunek pracodawcy wrażliwego społecznie, a także
szacunek wśród pracowników i prestiż na rynku pracy.
Skrusz lody obojętności. Bądź LODOŁAMACZEM 2013.

Więcej informacji, regulamin konkurs oraz formularze zgłoszeniowe do pobrania na stronie
internetowej www.lodolamacze.info.pl.
Na zgłoszenia czekamy do 31 lipca 2013 r.
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