
Kim jesteśmy?

TESTUJEMY OPROGRAMOWANIE
I WSPIERAMY BUDOWANIE NEURORÓŻNORODNYCH ZESPOŁÓW

ASYSTA
W REKRUTACJI

Spółka asperIT.com wyrosła z działań Fundacji asperIT, w ramach której przygotowujemy 
osoby w spektrum autyzmu (osoby neuronietypowe) do podjęcia pracy w roli testera
oprogramowania lub programisty. Zdaliśmy sobie sprawę, że same szkolenia dla osób w spektrum
są niewystarczające, by pracodawcy zobaczyli potencjał, jaki kryje się w neuroróżnorodności,
czyli we współpracy typowych zespołów z osobami w spektrum autyzmu. 

Dostrzegliśmy siłę i zalety neruroróżnorodnych zespołów i dlatego zatrudniamy beneficjentów Fundacji
w roli testerów oprogramowania. Dzielimy się także naszą wiedzą i doświadczeniem z innymi firmami
za pośrednictwem szkoleń, audytów, wsparcia w rekrutacji i konsultacji specjalistycznych. 
Chcemy, by neuroróżnorodność w organizacjach była standardem, a nie wyjątkiem. 
Tam, gdzie inny widzieli ograniczenia, my zobaczyliśmy potencjał i pokazujemy innym, 
jak można z niego skorzystać. 

Jak możemy z Tobą współpracować?

SZKOLENIE
ROZSZERZAJĄCE

Rozszerzone
zagadnienia na temat

strategii współpracy
z osobami w spektrum

dla kadry menedżerskiej,
HR i osób bezpośrednio

współpracujących
 

SZKOLENIE
WPROWADZAJĄCE
Podstawowe
zagadnienia
związane
z autyzmem.
Specyfika autyzmu

Webinar
Kampania
informacyjna
Analiza dostosowań
Wizyta badawcza
Spotkania
indywidualne
Rekomendacje
dostosowań

ANALIZA
GOTOWOŚCI NA
NEURORÓŻNO-
RODNOSĆ

EDUKACJA ANALIZATESTOWANIE

IT BUDOWANIE NEURORÓŻNORODNOŚCI

BODY LEASING

Nasz pracownik
świadczy usługi
testowania na
wyłączność
+ w pakiecie
konsultacja
z tutorem

REKRUTACJA KONSULTACJE

REKRUTACJA
CELOWANANA
POPRZEZ PROJEKT
Pozyskiwanie nowych
pracowników poprzez
rekrutację grupową do
projektu szkoleniowego

Możliwość rekrutacji
przeszkolonej osoby
z bazy asperIT.
Przygotowanie karty
dostosowań, konsultacje
z tutorem, wsparcie PM-a

REKRUTACJA
WSPOMAGANA

Wsparcie zespołu HR gdy
do rekrutacji zgłasza się
osoba w spektrum

Niezbędna wiedza
Strategie postępowania

Indywidualizacja

TESTOWANIE
OPROGRAMO
-WANIA

akceptacyjne
systemowe
integracyjne
funkcjonalne
regresji
dostępności cyfrowej
(WCAG)

Testujemy strony
i aplikacje Oferujemy testy:

KONSULTACJA
SPEJCALISTY

COACHING

KONSULTACJA
DLA MANAGERÓW
Spotkanie z tutorem,
który pomoże
w trudnościach
we współpracy
z osobą w spektrum

Dla osób 
w spektrum
autyzmu

Wsparcie osoby w
spektrum w pokonywaniu
trudności przez
wykwalifikowanego
tutora asperIT 

POZIOM I
POZIOM II

POZIOM III

.comsperITa
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Oznacza to, że w Twoim zespole już mogą pracować osoby,
których układ nerwowy odbiera, przetwarza i reaguje na
bodźce w nieco odmienny sposób niż u statystycznej
większości ludzi. Ma to wpływ na funkcjonowanie,
komunikowanie się czy też sposób myślenia. Pracownicy
neuronietypowi budują przewagę zespołów jeśli umiesz
właściwie zarządzać neuroróżnorodnością. 

Z kim już współpracowaliśmy?

Szacuje się, że 1 na 100 osób usłyszy diagnozę autyzmu

Dlaczego warto stawiać
na neuroróżnorodność?

Zyskujesz lojalnych pracowników, jeżeli tylko dostosujesz środowisko
pracy i procesy do potrzeb osób w spektrum autyzmu. 

Możesz zwiększyć produktywność zespołu nawet o 48%. 
Praca wykonywana jest rzetelnie i skrupulatnie, z uwagą na każdy
detal.
Budujesz przewagę konkurencyjną, bo masz pracowników, którzy
rozwiązują problemy nieszablonowo.
Możesz zmniejszyć liczbę niepotrzebnych spotkań, usprawnić
instrukcje i procesy, poprawić częstość i jakość informacji
zwrotnych.
Realnie działasz społecznie, co jest doceniane przez pracowników.
Różnorodność zwiększa innowacyjność i kreatywność.
Zwiększasz szansę na nowe talenty w zespole.
Managerowie zyskują nowe kompetencje i są skuteczniejsi.

      Te dostosowania wpływają pozytywnie na cały zespół.
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https://www.publicaccountant.com.au/features/neurodiversity-embracing-differences

