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Wprowadzenie do Krainy OZA

Kraina OZA to innowacyjna platforma internetowa opra-
cowana, pod względem treści i formy, specjalnie dla osób 
z autyzmem (OZA).

To pierwsza platforma internetowa w Polsce, która stosuje 
piktogramy i inne ułatwienia komunikacyjne. 

Platforma Kraina OZA ma na celu aktywizację społeczną, 
zawodową oraz e-włączenie osób z autyzmem. 

To również platforma komunikacji pomiędzy środowi-
skiem osób z autyzmem a rynkiem pracy i otoczeniem. 

Platforma składa się z dwóch uzupełniających się stron: 
www.KrainaOZA.pl oraz www.KrainaOZA.org. 

Kraina OZA to platforma dla Ciebie!

Skąd się wzięła Kraina OZA?

Kraina OZA powstała w wyniku realizacji innowacyjnego 
projektu „Edu-Autyzm”, współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki.

Kraina OZA odpowiada na potrzeby dorosłych osób z auty-
zmem, które pragną większej samodzielności życiowej. 

Platforma zawiera narzędzia, które mogą pomóc im w roz-
woju osobistym i zawodowym. Kraina OZA wspomaga 
pogłębianie zainteresowań, nabywanie wiedzy i umiejęt- 
ności. W szczególności wspiera aktywizację zawodową 
osób z autyzmem.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Wydawnictwo innowacyjnego projektu pt. Edu-Autyzm, współfinansowanego 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).

▶ www.KrainaOZA.pl
▶ www.KrainaOZA.org

Platforma internetowa dla osób z autyzmem
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K R A I N A O Z A

Co oznacza nazwa Kraina OZA?

Nazwa Kraina OZA pochodzi od pierwszych liter słów: 
Kariera • Rozwój • Aktywizacja • Innowacyjność • Niezależność  
• Akceptacja Osób z Autyzmem.

Kto stworzył Krainę OZA?

Projekt „Edu-Autyzm” zrealizowała Fundacja Wspólnota 
Nadziei we współpracy z partnerami: Małopolskim Związ-
kiem Pracodawców Lewiatan, belgijskim stowarzyszeniem 
WAI-NOT oraz flamandzkim uniwersytetem Thomas More 
(KU Leuven). 

Fundacja Wspólnota Nadziei powstała w 1998 roku. Działa 
na rzecz dorosłych osób z autyzmem i ich rodzin. Fundacja 
dąży do realizacji praw osób z autyzmem oraz umożliwie-
nia im jak największej samodzielności i samostanowienia. 
Od 2005 roku Fundacja prowadzi ośrodek pod nazwą Far-
ma Życia w Więckowicach pod Krakowem. Farma Życia to 
pierwszy w Polsce ośrodek pobytu stałego, pracy, terapii, 
rehabilitacji i rekreacji osób z autyzmem. Aktywizacja za-
wodowa dorosłych osób z autyzmem jest ważnym elemen-
tem działalności Fundacji i Farmy.

Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan zrzesza 
przedsiębiorców z Małopolski (około 100 firm). MZP Lewia-
tan uczestniczył w przygotowaniu szkoleń dla pracodaw-
ców, które następnie przetestował. Zajmuje się także upo-
wszechnianiem platformy Kraina OZA wśród pracodawców, 
co jest bardzo ważne dla sukcesu projektu. 
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Stowarzyszenie WAI-NOT prowadzi własną stronę inter-
netową dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektual- 
ną i/lub problemami komunikacyjnymi. Strona działa 
w Belgii, w języku flamandzkim. Niektóre elementy strony 
WAI-NOT zostały zaadaptowane i przeniesione na portal  
Kraina OZA.

Uniwersytet Thomas More (KU Leuven), w ramach jed-
nostki K-Point, specjalizuje się w e-włączaniu. Polega ono 
na udostępnianiu technologii informacyjnych i zasobów 
Internetu osobom z niepełnosprawnością. Specjaliści z uni-
wersytetu zajmują się tworzeniem, dostosowywaniem i te-
stowaniem narzędzi informatycznych dla osób ze specjalny-
mi potrzebami.

Obie belgijskie instytucje podzieliły się z nami swoimi do-
świadczeniami w tworzeniu narzędzi informatycznych dla 
osób z autyzmem i problemami komunikacyjnymi. Przeka-
zały nam swoje dobre praktyki. WAI-NOT i Thomas More 
służyły nam radą i pomocą. 

Jak powstawała platforma  
Kraina OZA?

Tworzenie platformy Kraina OZA przebiegało w kilku eta-
pach:

1. Badania – przeprowadzone przez naukowców z Uniwer-
sytetu Pedagogicznego i Uniwersytetu Ekonomicznego. 
Naukowcy badali między innymi: 

• korzystanie przez osoby z autyzmem z narzędzi infor-
matycznych, 

• preferencje i predyspozycje zawodowe oraz potrzeby 
szkoleniowe osób z autyzmem,

• wiedzę na temat autyzmu wśród pracodawców.



4

 Dodatkowo partnerzy belgijscy przygotowali raport na 
temat zatrudnienia osób z autyzmem w regionie Flan-
drii.

2. Opracowanie prototypu – korzystając z wyników badań 
i studiów nad modelem belgijskim, Fundacja Wspólnota 
Nadziei opracowała szczegółową koncepcję platformy. Na 
podstawie tej koncepcji informatycy, w ścisłej współpra-
cy ze specjalistami do spraw autyzmu, stworzyli prototyp 
platformy. Jednocześnie trwało przygotowanie szkoleń  
e-learningowych oraz tłumaczenie piktogramów Sclera na 
język polski. 

3. Konsultacje – koncepcje oraz prototyp były konsulto-
wane ze specjalistami z różnych dziedzin i z partnerami 
z Belgii. Odbyły się spotkania konsultacyjne z poszcze-
gólnymi grupami użytkowników platformy.

4. Testowanie platformy – platforma, łącznie ze szkole-
niami, została bardzo dokładnie przetestowana. W te-
stowaniu strony www.KrainaOZA.pl wzięły udział oso-
by z autyzmem. Ich reakcje i komentarze pozwoliły na 
wprowadzenie ulepszeń. Stronę www.KrainaOZA.org 
przetestowali pracodawcy i studenci.

5. Modyfikacje i ulepszenia – na podstawie wyników te-
stów, konsultacji, a także opinii niezależnego eksperta 
platforma została ulepszona i rozbudowana. Wprowa-
dzono poprawki, zmiany i nowe elementy. 

6. Upowszechnianie i promocja – staramy się dotrzeć 
z informacją o platformie Kraina OZA do wszystkich za-
interesowanych. Zachęcamy i zapraszamy do korzystania 
z platformy. 

Pierwszy etap (badania) rozpoczął się we wrześniu 2012 
roku, a ostatni (upowszechnianie) kończy się w lutym 2015 
roku. W tym okresie realizowany był projekt „Edu-Autyzm”. 
Po zakończeniu projektu platforma będzie utrzymywana 
przez Fundację Wspólnota Nadziei. 

Zapraszamy do jej współtworzenia i wzbogacania!
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Dla kogo jest Kraina OZA?  
Jaki ma cel? 

Celem projektu „Edu-Autyzm” jest poprawa dostępu do 
zatrudnienia oraz integracja społeczna osób ze spektrum 
autyzmu. Narzędziem do tego celu jest platforma Kraina 
OZA.

Platforma Kraina OZA to miejsce w sieci, w którym spo-
tykają się: osoby ze spektrum autyzmu oraz pracodawcy, 
studenci, pracownicy wyższych uczelni, rodzice, opiekuno-
wie osób z autyzmem i wszyscy zainteresowani. Platforma 
informuje, uczy, a także ułatwia komunikację i poprawia 
zrozumienie między użytkownikami.

Platforma składa się z dwóch stron internetowych: www.
KrainaOZA.pl (strona dla osób z autyzmem) oraz www. 
KrainaOZA.org (strona dla pracodawców, rodziców, tera-
peutów i wszystkich zainteresowanych).

Strona www.KrainaOZA.pl służy aktywizowaniu, infor-
mowaniu i edukacji osób z autyzmem. Jest przeznaczona 
przede wszystkim dla dorosłych osób z autyzmem, ale 
również dla młodzieży. Strona może służyć też osobom 
z niepełnosprawnością intelektualną, z problemami ko-
munikacyjnymi czy trudnościami w uczeniu się. Każdy, kto 
zarejestruje się na stronie www.KrainaOZA.pl, może: prze-
czytać wiadomości i artykuły, wziąć udział w szkoleniach 
e-learningowych i otrzymać certyfikat ukończenia szkoleń. 
Zalogowani użytkownicy mogą korzystać z poczty i czatu, 
szukać ofert pracy. 

Strona www.KrainaOZA.org służy informowaniu oraz edu-
kacji: pracodawców, studentów, rodziców, opiekunów, 
terapeutów i całego otoczenia osób z autyzmem. Każdy, 
kto zarejestruje się na stronie www.KrainaOZA.org, może: 
poszerzyć wiedzę z zakresu autyzmu, znaleźć wiele prak-
tycznych informacji, ciekawych artykułów i opracowań, ko-
rzystać z forum, wziąć udział w szkoleniach e-learningo-
wych, zamieszczać oferty pracy. 
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 ▶   www.KrainaOZA.pl

Jak wygląda strona  
www.KrainaOZA.pl? 

Strona jest przyjazna dla osób z autyzmem. Ma czytelną 
i zrozumiałą strukturę. Nie ma na niej żadnych niepotrzeb-
nych elementów, na przykład reklam ani wyskakujących 
okien. 

Na stronie www.KrainaOZA.pl wprowadziliśmy ułatwienia 
komunikacyjne, takie jak:

• Czarno-białe piktogramy Sclera. Piktogramy pojawiają 
się w opisie zakładek, w artykułach, w przepisach ku-
linarnych i w innych miejscach. Możesz też prowadzić 
czat za pomocą piktogramów.

• Kolorowe piktogramy Widgit w systemie „Point”. Ob-
razki pojawiają się po najechaniu kursorem na dane sło-
wo, ułatwiając jego zrozumienie. 

• Specjalnie opracowane teksty. Teksty wiadomości są 
proste, podzielone na krótkie zdania. Najważniejsze in-
formacje wyróżniono tłustym drukiem. Teksty są ilu-
strowane zdjęciami i piktogramami. 

• Opcja audio. Możesz włączyć lub wyłączyć opcję odczy-
tywania tekstu przez automatycznego lektora.

• Możliwość wyboru rozmiaru tekstu. Możesz wybrać 
wielkość czcionki, która najbardziej Ci odpowiada.

• Wersja kontrastowa. Jeżeli masz słaby wzrok, możesz 
wybrać czarno-białą wersję kontrastową.

• Kolorystyka strony. Możesz wybrać najlepszy dla siebie 
kolor strony. 
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Co znajdziesz na stronie  
www.KrainaOZA.pl? 

Na stronie www.KrainaOZA.pl staramy się umieszczać in-
formacje interesujące i istotne dla użytkowników – osób 
z autyzmem. 

Znajdziesz tu między innymi serwis wiadomości, podzielo-
ny na dwie sekcje. Pierwsza to sekcja ogólna – Z kraju i ze 
świata, druga – Co u nas? – dotyczy społeczności osób 
z autyzmem, ich doświadczeń, wyzwań i osiągnięć. Rów-
nież sekcje Moje sprawy (w zakładce Czas wolny) i Moje 
doświadczenia (w zakładce Moja praca) podejmują tematy 
szczególnie ważne dla osób z autyzmem. 

Strona www.KrainaOZA.pl zawiera informacje na temat po-
szukiwania pracy i możliwości zatrudnienia, w tym oferty 
pracy dla osób z autyzmem. Oferuje też szkolenia e-lear-
ningowe, przygotowujące osoby z autyzmem do poszuki-
wania pracy, oraz wiele innych ciekawych elementów.

Poniżej opisano zawartość poszczególnych zakładek na 
stronie www.KrainaOZA.pl.

AKTUALNOŚCI – zakładka dzieli się na: serwis wiadomości 
Z kraju i ze świata, sekcję Co u nas? oraz Archiwum, do 
którego trafiają starsze informacje.

Z kraju i ze świata – wiadomości w postaci krótkich, pro-
stych tekstów, z wyróżnionymi najważniejszymi informacja-
mi, ilustracjami i piktogramami. Możliwe jest odczytywanie 
tekstu na głos przez automatycznego lektora.
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Co u nas? – wiadomości ze środowiska osób z autyzmem, 
redagowane na Farmie Życia w Więckowicach koło Krako-
wa. Zapraszamy do współpracy! Bardzo chętnie zamieścimy 
informacje z ośrodków z całej Polski. 

CZAT – umożliwia prowadzenie rozmowy na dwa sposoby: 
klasycznie, poprzez wpisywanie tekstu, albo za pomocą pik-
togramów Sclera.

POCZTA – umożliwia wysyłanie wiadomości i e-kartek do 
innych zarejestrowanych użytkowników portalu. W wiado-
mości można wpisać od razu tekst bądź wspomagać się 
piktogramami (które będą automatycznie „tłumaczone” na 
tekst).

CZAS WOLNY – zakładka dzieli się na: Moje sprawy, Do-
wiedz się więcej, Ciekawe miejsca, Przepisy kulinarne 
oraz Gry. 

Moje sprawy – artykuły na różne interesujące tematy, rów-
nież te trudne, takie jak: samotność, niepełnosprawność 
czy samostanowienie. Zapraszamy do współpracy! Chętnie 
zamieścimy także Twoje teksty!
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Dowiedz się więcej – ciekawostki, zainteresowania, pasje, 
hobby. Napisz o swoich zainteresowaniach!

Ciekawe miejsca, które warto odwiedzić albo o nich poczy-
tać. Czy chcesz polecić jakieś ciekawe miejsca? 

Przepisy kulinarne, rozpisane krok po kroku, ilustrowane 
zdjęciami i piktogramami. 

Gry, edukacyjne i rozrywkowe, między innymi: labirynt, 
puzzle, pasjans i inne.

MOJA PRACA – zakładka dzieli się na: Zawody, Moje do-
świadczenia oraz Oferty pracy.
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Zawody – opisy różnych zawodów, takich jak: ogrodnik te-
renów zielonych, broker informacji, pomoc kuchenna, pra-
cownik muzeum, a także cech i umiejętności wymaganych 
w danej pracy.

Moje doświadczenia – doświadczenia osób z autyzmem 
związane z pracą, praktykami zawodowymi i wolontaria-
tem. Napisz o swoich doświadczeniach!

SZKOLENIA dla osób z autyzmem związane z pracą. „Warto 
pracować”, „Sposoby szukania pracy”, „Przygotowania do 
rozmowy o pracę” i inne. Szkolenia są bezpłatne. Po ich 
ukończeniu otrzymuje się certyfikat, który można wydruko-
wać i dołączyć do swoich dokumentów. 

Oferty pracy – zamieszczane przez pracodawców z Mało-
polski. Zachęcamy firmy i urzędy z całej Polski do zgłaszania 
swoich propozycji.

GRUPY I ORGANIZACJE – miejsce na witryny „lokalne”. Lo-
kalną witrynę może prowadzić administrator (na przykład 
nauczyciel czy terapeuta) dla swojej organizacji: szkoły, kla-
sy szkolnej, stowarzyszenia, klubu itp. Utworzenie grupy 
jest możliwe przez panel „Moje konto” na stronie www.
KrainaOZA.org.
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PYTANIE MIESIĄCA – każda zarejestrowana osoba może 
dodawać tu swoje wypowiedzi. 

Dodatkowo w zakładce MOJE KONTO znajdziesz pożytecz-
ne funkcje, takie jak Ankiety i Sonda, za pomocą których 
możesz podzielić się swoją opinią, oraz Formularz kontak-
towy. W zakładce MOJE KONTO jest dostępny Kreator CV 
oraz przykładowy List motywacyjny. Są tu też przechowy-
wane Certyfikaty ukończenia szkoleń. 

Jak zacząć korzystać ze strony  
www.KrainaOZA.pl?

Warto założyć konto na stronie. Pozwoli to skorzystać ze 
wszystkich jej elementów i funkcji. Założenie konta i korzy-
stanie z platformy jest bezpłatne.

Jeśli masz trudności z samodzielnym założeniem konta, po-
proś o pomoc rodzica, opiekuna, nauczyciela lub terapeutę.

Niektóre elementy strony są dostępne bez zakładania kon-
ta i bez zalogowania. Jednak aby skorzystać z darmowych 
szkoleń, czatu i poczty elektronicznej, trzeba założyć kon-
to, a następnie się zalogować. Wskazówki, jak to zrobić, 
znajdziesz w PRZEWODNIKU, który pojawia się na stronie 
startowej www.KrainaOZA.pl. Pokazuje on poszczególne 
kroki rejestracji (zobacz też drugą i trzecią stronę okładki 
tej broszury).

Jak zostać redaktorem  
Krainy OZA?

Zostań współtwórcą (redaktorem) Krainy OZA. Napisz 
tekst o swoich zainteresowaniach i pasjach. Możesz napi-
sać o swoich problemach lub doświadczeniach. Wyślij do 
nas swój tekst przez FORMULARZ KONTAKTOWY w zakład-
ce MOJE KONTO. Chętnie zamieścimy Twój artykuł! 
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Co to jest KrainaOZA.org  
i komu służy? 

KrainaOZA.org to strona dla pracodawców i studentów, 
rodziców i opiekunów oraz wszystkich zainteresowanych 
społeczną i zawodową aktywizacją osób z autyzmem.

www.KrainaOZA.org to druga – nie mniej ważna – strona 
portalu Kraina OZA. KrainaOZA.pl przeznaczona jest dla 
osób z autyzmem i dostosowana do ich potrzeb komuni-
kacyjnych, zaś KrainaOZA.org została stworzona z myślą 
o szeroko rozumianym otoczeniu osób z autyzmem: pra-
codawcach, rodzicach, opiekunach, terapeutach, pracow-
nikach uczelni wyższych oraz studentach – jako przyszłych 
pracodawcach i terapeutach. 

Skierowana jest do wszystkich osób i instytucji, które two-
rzą system wsparcia: zarówno przyjazne miejsca pracy chro-
nionej w podmiotach ekonomii społecznej, jak też możli-
wości na otwartym rynku pracy.

Na stronie KrainaOZA.org znalazły się między innymi: in-
formacje 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 wydarze-
niach, opis dobrych praktyk firm, które już zarządzają 
różnorodnością poprzez zatrudnianie osób z autyzmem, 
lista miejsc przyjaznych osobom z autyzmem, interesują-
ce artykuły, opracowania, wyniki badań i analiz, materiały 
edukacyjne i wspierające w zakładce Możliwości rozwoju, 
a także forum użytkowników. 

Strona zawiera także szkolenia e-learningowe – przygoto-
wane głównie z myślą o pracodawcach i studentach. Szko-
lenia pozwalają użytkownikom platformy poszerzyć wiedzę 

 ▶   www.KrainaOZA.org
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z zakresu autyzmu, skorzystać z informacji o możliwoś- 
ciach oraz korzyściach płynących z zatrudniania osób 
z autyzmem, poznać atuty, możliwości i uzdolnienia 
tych osób, specyfikę ich pracy, komunikacji z nimi, a tak-
że ich funkcjonowania. Każdy zainteresowany użytkownik 
portalu – po uprzednim zalogowaniu – może wziąć udział 
w szkoleniu i dzięki temu rozwinąć swoje kompetencje we 
wszystkich wymienionych obszarach.

Ponadto pracodawcy mogą umieszczać na platformie ofer-
ty pracy dla osób ze spektrum autyzmu. Oferty te będą 
automatycznie pokazywać się na stronie KrainaOZA.pl, 
w formie czytelnej dla osób z autyzmem (jednocześnie będą 
też widoczne na stronie KrainaOZA.org). Dzięki temu roz-
wiązaniu pragniemy usprawnić komunikację: pomiędzy 
pracodawcami a potencjalnymi pracownikami ze spek-
trum autyzmu.

Zawartość www.KrainaOZA.org w pigułce:

• informacje o wydarzeniach, konferencjach itp.

• przydatne artykuły, analizy, raporty, wnioski z badań i projektów

• przykłady dobrych praktyk

• formularz dodawania ofert pracy

• szkolenia dla pracodawców rozważających zatrudnienie osób z autyzmem

• informacje prawne dotyczące zatrudnienia osób z autyzmem

• narzędzia pracy dla opiekunów i terapeutów, materiały dydaktyczne i in. 
(zakładka „Możliwości rozwoju”) 

• mapa miejsc przyjaznych osobom z autyzmem

• interaktywne forum użytkowników, podzielone na wątki tematyczne

KrainaOZA.org: dla kogo? → dla otoczenia osób z autyzmem:

• rodziców i opiekunów

• pracodawców i potencjalnych pracodawców

• terapeutów, nauczycieli, prowadzących zajęcia

• studentów jako przyszłych pracodawców lub terapeutów

• wszystkich zajmujących się aktywizacją społeczną i zawodową osób z au-
tyzmem i/lub z niepełnosprawnością intelektualną

• wszystkich zainteresowanych tą tematyką
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Platforma Kraina OZA została przetestowana i uruchomio-
na w 2014 roku. Przez kolejne lata będzie utrzymywana 
i rozbudowywana o nowe treści.

Kraina OZA  
– najważniejsze korzyści

Dla pracodawców
• rzetelna wiedza na temat autyzmu, zwłaszcza w kon- 

tekście pracy zawodowej

• szkolenia e-learningowe przybliżające temat współpracy 
z osobami z autyzmem

• informacje prawne na temat zatrudniania osób z auty-
zmem

• możliwości dodawania i publikowania ofert pracy w for-
macie przyjaznym dla osób z autyzmem

• ważny krok w kierunku zarządzania różnorodnością 
i wzbogacania kultury przedsiębiorstwa

• świadectwo społecznej wrażliwości i zaangażowania, 
otwartości, nieszablonowego myślenia i tolerancji

Dla rodziców i opiekunów
• przydatne artykuły, analizy, raporty, wnioski z badań 

i projektów dotyczących aktywizacji społecznej i zawo-
dowej osób z autyzmem

• przydatne narzędzia, materiały dydaktyczne, opisy do-
świadczeń i dobrych praktyk (zakładka „Możliwości roz-
woju”)

• miejsce na podzielenie się swoimi doświadczeniami, 
przeżyciami, emocjami, prezentowania sukcesów, zada-
wania pytań, wyrażania wątpliwości, wymiany poglą-
dów, prezentacji dobrych praktyk

• możliwość wymiany informacji i opinii na tematycznym 
forum

• krok w kierunku większej samodzielności dorosłych dzie-
ci z autyzmem 
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Dla nauczycieli i terapeutów
• przydatne artykuły, analizy, raporty, wnioski z badań 

i projektów dotyczących aktywizacji społecznej i zawo-
dowej osób z autyzmem

• przydatne narzędzia, materiały dydaktyczne, opisy do-
świadczeń i dobrych praktyk (zakładka „Możliwości roz-
woju”)

• możliwość wymiany informacji i opinii na tematycznym 
forum

• możliwość wykorzystania platformy www.KrainaOZA.pl 
podczas zajęć aktywizujących, warsztatów itp.

• możliwość stworzenia własnej „ministrony” (w zakładce 
„Grupy i organizacje” na www.KrainaOZA.pl) dla grupy 
uczniów, klasy czy organizacji

Z portalu Kraina OZA mogą skorzystać także:

Szkoły i klasy specjalne – praca z uczniami podczas za-
jęć z wykorzystaniem platformy KrainaOZA.pl (narzędzie 
dodatkowe, wspomagające i uzupełniające dla różnego ro-
dzaju zajęć „przedmiotowych”), poznawanie edukacyjnych 
treści, wykorzystanie elementów interaktywnych platformy, 
szkolenia e-learningowe, stworzenie własnej „ministrony” 
w zakładce „Grupy i organizacje”.

Urzędy Pracy – szkolenia e-learningowe dla pracowników 
zajmujących się zatrudnieniem osób z niepełnosprawno-
ściami; możliwość zamieszczania ofert pracy na platformie.

Studenci i wykładowcy – platforma i szkolenia e-learnin-
gowe mogą wzbogacić kursy ekonomii społecznej, pedago-
giki specjalnej i pokrewnych kierunków.

Warsztaty terapii zajęciowej, dzienne centra aktywno-
ści i inne instytucje – warto wykorzystać platformę Kraina 
OZA.pl podczas zajęć w pracowni komputerowej, jako ele-
ment aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników za-
jęć, a także założyć własną „ministronę” w zakładce „Grupy 
i organizacje” i współtworzyć treści platformy.
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Wydawnictwo innowacyjnego projektu pt. Edu-Autyzm, współfinansowanego 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).

▶ www.KrainaOZA.pl
▶ www.KrainaOZA.org

Platforma internetowa dla osób z autyzmem


