Informacje o projekcie

„Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek
pracy osób niepełnosprawnych”
czas realizacji:
I etap realizacji 01.04.2017-31.03.2018,
II etap realizacji 01.04.2018-31.03.2019.

Zapraszamy osoby:
 Osoby z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem
równoważnym
 Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, na podstawie orzeczenia lub zaświadczenia wydanego przez lekarza
specjalistę
 Osoby pozostające bez zatrudnienia: osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo
 Wiek – 16 lat i więcej, do osiągnięcia wieku emerytalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami
 Nie uczestniczenie w WTZ – na podstawie oświadczenia

Celem głównym projektu jest zniesienie barier związanych z zatrudnieniem, wzrost aktywności
społecznej i zawodowej osób ze znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością.

Charakter wsparcia:
Zaplanowanie wsparcia:

Przygotowanie
kompetencji i
umiejętności
zawodowych:

Właściwa
aktywizacja zawodowa:

Poszczególne formy wsparcia:
 Indywidualny Plan Działania (IPD) - zaplanowanie wraz z trenerem pracy lub doradcą
zawodowym udzielanych form wsparcia w Projekcie.
 Warsztat Aktywizacji Zawodowej (9-dniowy wyjazdowy);
bloki tematyczne: 1) aktywni pomimo niepełnosprawności;
2) blok psychologiczny;
3) warsztaty z doradcą zawodowym.
4) umiejętności interpersonalne.
 Stacjonarne Warsztaty Poszukiwania Pracy (w Warszawie)
 Szkolenie zawodowe lub podnoszące kwalifikacje - przykładowo: grafik komputerowy,
pracownik biurowy, księgowa, bukieciarz, specjalista ds. radia internetowego, kosmetyczka,
obsługa klienta, zakładanie własnej działalności gospodarczej.
 Pośrednictwo pracy – indywidualne wsparcie stacjonarne lub zdalne trenerów pracy i
doradców zawodowych podczas aktywizacji zawodowej.
 Indywidualne Poradnictwo Zawodowe – współpraca z trenerem pracy i doradcą
zawodowym w celu zoptymalizowania szans na znalezienie zatrudnienia.
 Praktyki zawodowe – m.in. w biurze FAR i zdalne.
 Staż rehabilitacyjny – 3 miesięczny z wynagrodzeniem dla Beneficjanta, z prawem do
urlopu wypoczynkowego czy prawem do choroby;
 Zatrudnienie – pomoc w znalezieniu oraz z 3 miesięcznym wsparciem wdrożeniowym i
monitoringiem trenerów pracy.
 Indywidualne Wsparcie Coacha/Psychologa – wsparcie dla osób, odbywających staże,
oraz tych które podejmą i kontynuują zatrudnienie w trakcie trwania projektu.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Inspektowa 1
02-711 Warszawa
tel. 22 858 75 39

Osoby kontaktowe:
katarzyna.kwiatkowska@far.org.pl
agata.gallewicz@far.org.pl
beata.bilska@far.org.pl

Tel: 512809402

W ramach poprzedniego projektu „WSPARCIE OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY” realizowanego przez
Fundację Aktywnej Rehabilitacji udało nam się zorganizować:
 liczne SZKOLENIA ZAWODOWE I PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE. Były to między
innymi:
kursy prawa jazdy, kursy językowe, kursy z obsługi komputera, kursy tworzenia stron internetowych, kursy
obsługi kas fiskalnych, kursy pracownika administracyjno-biurowego, kursy z grafiki komputerowej, kurs
masażu.
 braliśmy udział w organizacji STAŻY, które odbyły się w:
w zespole szkół ogólnokształcących specjalnych, w szkole artystycznej, w bibliotece, w muzeum
historycznym, na stanowiskach pracowników biurowych, w obsłudze help desku, na stanowisku pomocnika
prawnego, asystenta doradcy zawodowego, asystenta geodety, koordynatora szkoleń, w dziale Public
Relations, na stanowisku specjalisty ds. sprzedaży imprez turystycznych, w administrowaniu stronami
internetowymi.
 natomiast uczestnicy projektu uzyskali ZATRUDNIENIE:
na stanowiskach pracownika administracyjno-biurowego, pracownika biurowo-porządkowego, koordynatora
ds. szkoleń, specjalisty ds. administracji, referenta ds. obsługi biurowej, pracownika wsparcia działu
zarządzania kampaniami, w ochronie, na stanowisku specjalisty ds. wprowadzania danych, pracownika
magazynowego, na stanowisku inspektora, bądź otworzyli własną działalność gospodarczą.
WARSZTATY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ:
W czerwcu i listopadzie 2016 roku zorganizowaliśmy Warsztaty Aktywizacji Zawodowej, w których wzięło
udział 20 osób. Przez 10 dni, pod okiem doradcy zawodowego i naszych instruktorów podnosili oni swoje
kompetencje zawodowe przydatne na rynku pracy, wyznaczali cele osobiste, a także pracowali nad poprawą
swojej kondycji fizycznej.
Czego nauczyli się uczestnicy w trakcie warsztatu:
 „że warto otwierać się do ludzi”
 „pisania dobrego listu motywacyjnego”
 „słuchać”
 „lepiej radzić sobie z problemami i jak wzbudzać w sobie motywację do działania”
 „tworzyć swoją drużynę marzeń”
 „samodzielności”
 „jak skuteczniej szukać pracy, przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej”

