Projekt „Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych (CKON)” jest współfinansowany ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach
zadań zleconych nr 15.

CENTRUM KARIER OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Jesteś osobą niepełnosprawną i chcesz aktywnie wejść na rynek pracy? Zgłoś się do Centrum
Karier Osób Niepełnosprawnych – pomożemy napisać CV, doradzimy, damy dostęp do bazy
ofert pracy. Zapraszamy!
Fundacja TUS realizuje projekt – „Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych(CKON)”
współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w ramach zadań zleconych nr 15. W ramach wsparcia CKON
oferuje pomoc i bezpłatne konsultacje dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych
poszukujących pracy. Projekt swym zasięgiem obejmuje województwo łódzkie, mazowieckie
i pomorskie.
W ramach bezpłatnego wsparcia CKON oferuje:








dostęp do bazy ofert pracy,
bezpłatne konsultacje doradcy zawodowego, psychologa i prawnika,
pomoc w pisaniu profesjonalnego CV i listu motywacyjnego,
dostęp do bazy bezpłatnych kursów i szkoleń,
pośrednictwo pracy,
dostęp do Internetu,
dostęp do prasy z ogłoszeniami o pracę.

Oferta CKON jest przeznaczona dla osób niepełnosprawnych:
 z województwa mazowieckiego,
 niepracujących i niebędących pracownikiem/pracowniczką zakładu aktywizacji
zawodowej
 z orzeczeniem o stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym - z zachowaną normą
intelektualną,
 które chcą się nauczyć skutecznej autoprezentacji w czasie rozmów kwalifikacyjnych z
potencjalnymi pracodawcami,
 chcących być w bazie CKON i korzystać z naszych ofert pracy.
Konsultacje są udzielane:
 po wcześniejszym umówieniu się w Punkcie Konsultacyjnym CKON w Warszawie,
ul. Woronicza 29A. Możliwe jest również skorzystanie z konsultacji zdalnych:
mailowych lub telefonicznych.
 Biuro jest czynne pon. - pt. 9:00 – 16:00
Warunkiem skorzystania z usług CKON jest wypełnienie ankiety zgłoszeniowej dostępnej na
stronie internetowej http://www.tus.org.pl/_system_ckon/user_ankieta.php. Ankietę można
również wypełnić osobiście w Punkcie Konsultacyjnym CKON.
Więcej informacji mogą Państwo uzyskać na stronie www.ckon.org.pl, e-mailowo:
centrumkarier@tus.org.pl lub telefonicznie: 22 852 01 82.

Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych
Fundacja TUS
02-640 Warszawa, ul. J.P. Woronicza 29A
tel/fax (022) 852-01-82
centrumkarier@tus.org.pl;
www.ckon.org.pl

Punkt konsultacyjny CKON łódzkie
Fundacja TUS
90-514 Łódź, al. Kościuszki 59/61
tel. 512-405-969
ckon.lodzkie@tus.org.pl;
www.ckon.org.pl

Punkt konsultacyjny CKON pomorskie
Fundacja TUS
81-874 Sopot, ul. M. Reja 13/15
tel. 510-567-246
ckon.pomorskie@tus.org.pl;
www.ckon.org.pl

