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Konferencja Naukowa 
OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU PRACY. 
MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW 

Zielona Góra, 15 marca 2007 r. (czwartek)

We czwartek, 15 marca 2007 r. odbędzie się na Uniwersytecie Zielonogórskim 
Konferencja Naukowa pod hasłem „Osoby z niepełnosprawnością na współczesnym 
rynku pracy. Mobilność pracowników”. Organizatorami konferencji są: Instytut Edukacji 
Techniczno-lnformatycznej UZ oraz Pełnomocnik Rektora UZ ds. Niepełnosprawnych 
Studentów, mgr Marcin Garbat. Honorowy patronat nad konferencją objęli: JM Rektor 
UZ, prof. dr hab. Czesław Osękowski, prof. dr hab. Zdzisław Chmielewski, poseł Parla
mentu Europejskiego oraz Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna w Warszawie, z 
którą Instytut współpracuje od kilku lat. W spotkaniu będą uczestniczyć zaproszeni go
ście z Niemiec, reprezentujący podmioty zajmujące się problematyką rehabilitacji zawo
dowej i zatrudnienia osób z niepełną sprawnością.

Rynek pracy charakteryzuje wysoka stopa bezrobocia w jednych regionach i sekto
rach, a niedobór umiejętności i siły roboczej w innych. Większa mobilność zawodowa 
jest niezbędna, aby powstawało więcej lepszych miejsc pracy. Z kolei mobilność geogra
ficzna może być szansą na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego i osobistego. 
Stanowi ona jednocześnie spore wyzwanie, wymagając przy tym od osoby migrującej 
pewnych predyspozycji.

Swobodny przepływ obywateli między państwami członkowskimi Unii Europej
skiej jest kluczową zasadą polityki wspólnotowej. Ze względu na wagę zagadnienia 
mobilności pracowników dla problemów rynku pracy oraz konieczność pogłębionego 
spojrzenia na tę kwestię w kontekście lokalnym i globalnym, Unia Europejska ogłosiła 
rok 2006 Europejskim Rokiem Mobilności Pracowników. W jego ramach w całej 
Wspólnocie są podejmowane różne inicjatywy promujące mobilność zawodową i geo
graficzną pracowników.

Konferencja „Osoby z niepełnosprawnością na współczesnym rynku pracy” otwie
ra cykl spotkań, z których pierwsze -  poświęcone zagadnieniom mobilności pracowni
ków -  będzie stanowić przyczynek do refleksji nad tą niełatwą problematyką.

Celem konferencji jest podniesienie świadomości społecznej na temat:
-  prawa pracowników do swobodnego przepływu między regionami kraju i pań

stwami członkowskimi Unii Europejskiej,
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-  aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawościami,
-  istniejących możliwości mobilności geograficznej i zawodowej oraz służb, które 

je  wspierają,
-  dobrych praktyk w zakresie ułatwiania mobilności, zatrudnienia i kształcenia 

osób z niepełną sprawnością na różnych szczeblach instytucjonalnych i pozain- 
stytucjonalnych,

-  barier napotykanych przez niepełnosprawnych pracowników oraz działań, jakie 
powinny podjąć służby wsparcia w tym zakresie.

W ramach konferencji przewidziana jest dyskusja na temat rynku pracy osób z nie
pełną sprawnością.

Konferencji będzie towarzyszyć prezentacja lokalnych podmiotów zajmujących się 
promocją, poradnictwem i doradztwem zawodowym dla osób niepełnosprawnych.

Konferencja jest skierowana do urzędów pracy i agend pośrednictwa pracy, biur 
karier, samorządu gospodarczego, pracodawców, pracowników naukowych, osób zaj
mujących się zawodowo problemami rynku pracy, samorządowców, podmiotów zawo
dowej edukacji szkolnej i pozaszkolnej oraz wszystkich zainteresowanych.

Miejsce obrad: Wydział Mechaniczny UZ,
ul. Szafrana 4 (zielony budynek), aula 044.


