
▶ www.KrainaOZA.pl

▶ www.KrainaOZA.org

Kraina OZA to pierwsza w Polsce, innowacyjna platforma  
aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem



Platforma Kraina OZA to miejsce w sieci, w którym spotykają się: osoby ze spektrum 
autyzmu oraz pracodawcy, studenci, pracownicy wyższych uczelni, rodzice, opieku-
nowie osób z autyzmem i wszyscy zainteresowani tematem.

• Strona www.KrainaOZA.pl służy włączeniu i aktywizacji społecznej oraz zawodo-
wej osób z autyzmem.  Treść i forma są dostosowane do potrzeb i zainteresowań 
jej użytkowników.  Strona jest przyjazna, ma czytelną i zrozumiałą strukturę. Zawiera   
innowacyjne rozwiązania komunikacyjne: piktogramy, uproszczone teksty 
i opcję audio (odczytywania tekstu przez lektora). Zachęcamy do jej obejrzenia!

Platforma składa się z dwóch uzupełniających się  
stron internetowych: 

Nazwa Kraina OZA pochodzi od pierwszych liter słów:  

Kariera Rozwój Aktywizacja  Innowacyjność Niezależność Akceptacja  
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▶ www.KrainaOZA.pl        ▶ www.KrainaOZA.org



• Strona www.KrainaOZA.org służy informowaniu oraz poszerzaniu wiedzy  
na temat autyzmu. Jest przeznaczona dla pracodawców, studentów (jako przy-
szłych pracodawców lub terapeutów), pracowników wyższych uczelni, rodzi-
ców, opiekunów i całego otoczenia osób z autyzmem. Stanowi ona źródło  
informacji i praktycznych narzędzi dla pracodawców otwartych na zarządzanie 
różnorodnością w swojej firmie. 

Załóż konto na stronie  ▶ www.KrainaOZA.org 

Założenie konta pozwoli skorzystać ze wszystkich elementów i funkcji strony,  
między innymi z bezpłatnych szkoleń e-learningowych dla pracodawców.

Szkolenia e-learningowe pozwalają użytkownikom platformy poszerzyć wiedzę 
z zakresu autyzmu, uzyskać informacje o możliwościach i korzyściach płynących 
z zatrudniania osób z autyzmem, poznać specyfikę pracy osób z autyzmem, komu-
nikacji z nimi oraz ich funkcjonowania. Każdy użytkownik portalu – po uprzednim 
zalogowaniu – może wziąć udział w szkoleniu i dzięki temu rozwinąć swoje kom-
petencje.

Pracodawcy mogą umieszczać na platformie oferty pracy dla osób ze spek-
trum autyzmu. Oferty te będą automatycznie ukazywać się także na stronie  
www.KrainaOZA.pl, w formie czytelnej dla osób z autyzmem. Rozwiązanie to  
pozwoli usprawnić komunikację między pracodawcami a potencjalnymi pracowni-
kami z autyzmem.

Na portalu www.KrainaOZA.org można znaleźć między innymi: informacje 
o przepisach prawa dotyczących zatrudniania osób z autyzmem, akty prawne 
w tym zakresie, aktualne informacje o działaniach podejmowanych w projekcie, 
o związanych z tematem konferencjach i innych wydarzeniach, opis dobrych praktyk 
firm, które już zarządzają różnorodnością poprzez zatrudnianie osób z autyzmem, 
listę miejsc przyjaznych osobom z autyzmem, interesujące artykuły, opracowania, 
wyniki badań i analiz, materiały edukacyjne i wspierające w zakładce „Możliwości 
rozwoju”, a także forum użytkowników. 

Platforma Kraina OZA została przetestowana i uruchomiona w 2014 roku. 
Przez kolejne lata będzie utrzymywana i rozbudowywana o nowe treści.



Portal  utworzono w ramach innowacyjnego projektu pt. Edu-Autyzm, współ-

finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki i realizowanego przez  Fundację Wspólnota Nadziei we współpracy z Małopolskim 

Związkiem Pracodawców Lewiatan, belgijskim stowarzyszeniem WAI-NOT oraz flamandzkim 

uniwersytetem Thomas More (KU Leuven).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

szkolenia dla pracodawców 

informacje prawne

artykuły i aktualności

materiały edukacyjne 

przykłady dobrych praktyk

formularz do zamieszczania ofert pracy

mapa przyjaznych miejsc

forum użytkowników

link do www.KrainaOZA.pl 

Kraina OZA to portal pracodawców i pracowników o wyjątkowych możliwościach:

Ze wszystkich funkcji portalu Kraina OZA można korzystać  nieodpłatnie, bez ograniczeń. 


