Konsultacje
psychologiczne

Konsultacje prawne

Pośrednictwo pracy
Konsultacje zawodowe
(oferty pracy tylko dla osób z orzeczonym
stopniem niepełnosprawności)

(jak szukać pracy, jak napisać CV
i list motywacyjny)

Grupy wsparcia

Konsultacja z doradcą
zawodowym

Seminaria prawne

(Indywidualny Plan
Działania)

(prawo pracy i prawo osób
z niepełnosprawnościami,
prawo pacjenta, prawo
konsumenta, praktyczne prawo)

Grupa służy dawaniu i otrzymywaniu wsparcia. Podczas spotkań można
rozmawiać o swoich doświadczeniach. Dzielić się własnymi odczuciami
z innymi. Można również po prostu być, słuchać i poznawać historię
innych.

Szkolenia umiejętności społecznych

Szkolenia zawodowe

Szkolenia komputerowe
Podstawowe/zaawansowane
(podstawy obsługi komputera, MS Office, CMS,
grafika komputerowa i inne)

Szkolenie z e-umiejętności
(e-zakupy, e-learning, e-urząd, e-praca,
e-integracja )

(Pracownik administarcyjno–
biurowy, pracownik działu kadr
i finansów, Płatnik i Symfonia

(szybkie uczenie i zapamiętywanie, radzenie sobie
ze stresem, rozwój osobisty, motywacja i skuteczne
realizowanie celów, aktywne poszukiwanie pracy,
autoprezentacja – rozmowa kwalifikacyjna, rozwój
osobisty, asertywność i inne)

i inne)

Szkolenie z kreatywności
(grafika: projektowanie graficzne, obróbka materiału wizualnego, tworzenie logotypów, wzornictwo,
film: obróbka materiału fotograficznego, filmowego i dźwiękowego, montowanie materiału
filmowego, udźwiękowienie, łączenie różnych form przekazu, muzyka: tworzenie muzyki,
komponowanie, wykorzystywanie nowych technologii do tworzenia instalacji muzycznych)

Bezpłatne poradnictwo i szkolenia dla osób z niepełnosprawnościami
Jeżeli szukasz pracy, jesteś zainteresowany/a zwiększeniem kwalifikacji zawodowych, chcesz wyjść z domu i nawiązać nowe
znajomości, przyjdź do nas!
Weź aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i zarejestruj się w Fundacji, aby korzystać z bezpłatnego wsparcia.
Zapewnimy Ci pomoc doradcy zawodowego, prawnika i psychologa, możesz też skorzystać z porady pośrednika pracy.
Jeżeli chcesz:
Podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, zapraszamy na bezpłatne szkolenia i warsztaty;
Dowiedzieć się, jakie przysługują ci prawa jako osobie z niepełnosprawnością, porozmawiaj z naszymi doradcami;
Wiedzieć, jakie masz prawa jako pracownik, zapraszamy na seminaria prawne;
Borykasz się z problemami i chcesz podzielić się swoimi odczuciami z innymi, grupa wsparcia będzie dla Ciebie
odpowiednia;
Znaleźć lub zmienić pracę, odwiedź nasz dział pośrednictwa pracy.

Zadzwoń! Fundacja Aktywizacja: ul. Narbutta 49/51, tel. 22 565 48 79
(biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00–16:00)

