Kim jesteśmy
"ERGO WORK – Współpraca środowisk akademickich i biznesowych w
celu tworzenia nowych możliwości dla powstawania ergonomicznych
miejsc pracy " to projekt europejski realizowany w ramach programu
Uczenie się przez całe życie (Erasmus), dążący do poprawy
ergonomicznego projektowania zadań i miejsc pracy dla osób z
niepełnosprawnościami. Projekt promuje wiedzę, umiejętności i
"spójności społeczną" w celu tworzenia racjonalnych usprawnień w
pracy
dla
wszystkich
pracowników,
w
tym
osób
z
niepełnosprawnościami.

PROJEKT ERGO WORK

Kontakt
Strona internetowa:

www.ergo-work.eu

Facebook: www.facebook.com/ergowork.project
Twitter:

@Ergo_Work

LinkedIn: www.linkedin.com/groups/ERGO-WORK-8124849
Niniejszy projekt został dofinansowany przez Komisję Europejską, w
ramach wsparcia z Programu Unii Europejskiej Uczenie się przez całe
życie. Niniejsza publikacja

jest jedynie odzwierciedleniem poglądów

autorów. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie
zawartych w niej treści.

ERGONOMICZNE MIEJSCA PRACY
Ergonomiczne miejsca pracy

ZWIĘKSZENIE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIE POPRZEZ NAUCZANIE ERGONOMII
W ODNIESIENIU DO ZATRUDNIANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.

CELE

CZYM JEST ERGO WORK

 Analiza istniejących programów nauczania w zakresie ergonomii i
projektowania uniwersalnego w krajach partnerskich;

Przyczyny podjęcia projektu:

 Badanie potrzeb, zainteresowania i nastawienia przedsiębiorstw do
zatrudniania osób z niepełnosprawnościami i organizowania dla nich
miejsc pracy;



 Uaktualnienie istniejących programów nauczania w zakresie ergonomii w
dwóch uniwersytetach w Słowenii i w Polsce;
 Przygotowanie rekomendacji
nauczania ergonomii;

do

multidyscyplinarnych





programów

 Utworzenie 4 Multidyscyplinarnych grup składających się ze studentów,
wykładowców i pracowników firm, pracujących wspólnie nad m.in.
stworzeniem konkretnego produktu, zaprojektowaniem programu pracy,
zaprojektowaniem miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych;
 Wdrożenie 2 projektów pilotażowych w Słowenii dotyczących rozwoju
nowych produktów i nowych programów pracy, których rezultatem będą
nowe miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami (w dwóch firmach
partnerskich i jednej współpracującej);
 Wdrożenie, co najmniej 2 projektów pilotażowych w Polsce dotyczących
reorganizacji istniejących miejsc pracy w sposób przyjazny i ergonomiczny,
zaadaptowanych także do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (w
dwóch firmach partnerskich i dwóch współpracujących).
 Prowadzenie intensywnej kampanii promocyjnej i upowszechniającej
rezultaty projektu, w szczególności wśród przedsiębiorstw, w celu
promowania wymiany wiedzy w dziedzinie ergonomii i projektowania
uniwersalnego, współpracy przedsiębiorstw z uczelniami wyższymi i
studentami jako przyszłymi ekspertami w tej dziedzinie, projektowania
dostosowanych
miejsc
pracy
oraz
zatrudniania
osób
z
niepełnosprawnościami.

Brak współpracy uczelni z biznesem w zakresie ergonomii w ogóle, a szczególnie w
odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami;
Brak konkretnych treści, modułów i podejść w tworzeniu równych szans przy
projektowaniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w większości programów
nauczania ergonomii a także brak ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę w
dziedzinie ergonomii w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami;
Brak równych szans dla osób z niepełnosprawnościami ze względu na: brak
ergonomicznych miejsc pracy odpowiadających na ich szczególne potrzeby oraz brak
świadomości wśród pracodawców w zakresie potencjalnej efektywności pracy osób z
niepełnosprawnościami w przystosowanych ergonomicznych miejscach pracy.

Główne grupy docelowe projektu:


Studenci,



Środowisko academickie,



Osoby z niepełnosprawnościami,



Biznes/Przedsiębiorstwa/Pracodawcy.

Wyzwania
Wstępna analiza przeprowadzona w krajach partnerskich pokazała problemy i
potrzeby związane z ergonomią i osobami z niepełnosprawnościami.
W trakcie trwania projektu ERGO WORK będziemy podejmować te wyzwania w
celu stymulowania tworzenia najbardziej odpowiednich miejsc do pracy dla
wszystkich osób, niezależnie od ich niepełnosprawności i szczególnych potrzeb.

