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Nauczyciele z niepełnosprawnością, czyli „Belfer w sieci” 

 

Czy osoba z niepełnosprawnością może być nauczycielem? Coraz więcej mówi się o tym, że 

przybywa nauczycieli z niepełnosprawnością i tym samym coraz więcej uczniów korzysta z 

korepetycji. Poszukiwani są nauczyciele praktycznie od każdego przedmiotu a bywa i tak, że jeden 

uczeń ma nawet kilku korepetytorów z jednej dziedziny. Aktualnie rodzice coraz częściej zatrudniają 

nauczycieli w sposób zdalny, co umożliwia podejmowanie współpracy również z nauczycielami z 

orzeczeniami o niepełnosprawności, których zrzesza projekt „Belfer w sieci” prowadzony przez 

znaną z kampanii „Pracodawca z Sercem” Iwonę Lewandowską.  

 

Niepełnosprawność nie znaczy jednak braku aktywności. Wiele osób chciałoby wrócić do wykonywania 

zawodu po to, by dalej uczyć i wspierać uczniów. I absolutnie nic, ale to nic nie stoi na przeszkodzie, by 

chętni nauczyciele z niepełnosprawnością zatrudniali się w roli korepetytorów – uważa Iwona 

Lewandowska. Tym bardziej, że jest ogromne zapotrzebowanie na rynku – rodzice i uczniowie wciąż 

nas pytają o wolne miejsca na zajęcia z różnych przedmiotów w ramach naszego projektu „Belfer w 

sieci”. Apeluję więc do nauczycieli – zgłaszajcie się do nas – do BPO Network, a na pewno zajdziecie 

pracę w zawodzie, który jest Waszą pasją. 

„Belfer w sieci” to projekt, który doskonale wpisuje się w założenia kampanii „Pracodawca z Sercem”, 

mającej na celu zachęcanie pracodawców do aktywizowania zawodowego osób z 

niepełnosprawnościami. Wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracowników, którzy z różnych powodów 

utracili sprawność i musieli odejść z pracy stacjonarnej a także wykorzystuje możliwości nowych 

czasów, w których spotkania online stają się coraz bardziej popularne. Pomysł jest prosty – łączy 

nauczycieli z niepełnosprawnościami z uczniami, którzy potrzebują korepetycji, proponując zajęcia w 

formule zdalnej i w dobrej cenie. Korzyść odnoszą wszyscy – nauczyciele mają pracę i zarabiają na swoje 

utrzymanie, a uczniowie mogą liczyć na nieocenione wsparcie w przygotowaniu do sprawdzianów i 

egzaminów. Dodatkowo „Belfer w sieci” szerzy tolerancję i burzy stereotypy związane z myśleniem o 

osobach niepełnosprawnych jako nieaktywnych i niezdolnych do podjęcia zatrudnienia. 

 

Czego może nauczyć „Belfer w sieci”? 

Nauczyciele niepełnosprawni są obecnie bardzo poszukiwani. Wynika to z faktu, że są osoby, które nie 

mają dostępu do edukacji, czy studiowania na wyższych uczelniach mogą czerpać nauki od 

dyplomowanych nauczycieli online.  Udzielają korepetycji online i często uczniowie dzięki współpracy 

z takimi korepetytorami znacznie poprawiają swoje oceny. Aby rozwiązać ten problem, "Belfer w sieci" 

stwarza możliwości współpracy dla nauczycieli niepełnosprawnych.  

Korepetycje prowadzone przez naszych certyfikowanych nauczycieli w języku polskim i angielskim. 

Naszymi stałymi uczniami, to uczniowie  gimnazjum i liceum, którzy przygotowują się do egzaminów 

wstępnych do szkół średnich, studenci, którzy chcą poprawić swoje oceny lub dać impuls do rozwoju 

kariery zawodowej, dodatkowo mamy zajęcia z przedmiotów ścisłych (fizyka, chemia i biologia) dla 

początkujących. Ponadto zapewniamy zajęcia dodatkowe jak historia, geografia czy informatyka. 
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Wszystkie te zajęcia mogą być połączone z lekcjami bajkoterapii, która wspiera oddziaływania 

psychoterapeutyczne na dziecko w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, i wykorzystuje bajki i 

baśnie w celach terapeutycznych, edukacyjnych lub relaksacyjnych.  

 

BPO Network to firma z misją, która wspiera biznes poprzez tworzenie procedur i zespołów zdalnych 

pracowników z niepełnosprawnościami. Rekrutuje kandydatów do pracy w telefonicznych biurach 

obsługi klienta, telesprzedaży, branży analizy danych, IT, czy w social mediach. Poza wsparciem osób 

niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, proponuje usługi w zagadnieniach dotyczących kwestii 

związanych z optymalizacją obowiązkowych wpłat do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, obszarach związanych z dofinansowaniami, dotacjami na stanowiska pracy czy na 

podnoszenie kwalifikacji poprzez refundowane szkolenia, kursy, warsztaty. W ogólnym ujęciu 

działalności przeprowadza cały proces za przedsiębiorstwa, zaczynając od rekrutacji, weryfikacji i 

wyboru odpowiedniego pracownika, poprzez stworzenie i prowadzenie teczki osobowej i 

dokumentacji do PFRON, szkoleń i wdrożeń aż po realizację projektu i oczekiwany efekt. 

 
 

 

 
Kontakt dla mediów: 
BPO Network, manager ds. PR, Marzena Surówka tel.: 516 703 419 

 


