załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji e-Centrów w Projekcie
„Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”

Formy wsparcia w projekcie „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych
z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”
1. Wsparcie obowiązkowe dla Uczestników/-czek projektu w e-Centrum
• Tworzenie i monitoring Indywidualnych Planów Działania (2 godzinne konsultacje
z Mentorem/-ką , planowanie ścieżki w projekcie oraz zaplanowanie form wsparcia
w procesie aktywizacji zawodowej).
• Warsztaty umiejętności społecznych (Dwa warsztaty z obszarów: społecznego
i zawodowego, każdy warsztat trwa 15 godzin i jest realizowany w e-Centrum).
• Szkolenie podstawowe z obsługi komputera i językowe (szkolenie realizowane
w e-Centrum)
• Seminarium prawne (Tematyka: Prawo pracy z elementami telepracy, prawa osób
z niepełnosprawnością, trwa dwie godziny, wsparcie jest realizowane w e-Centrum).
• Indywidualne konsultacje z obszaru aktywizacji społeczno-zawodowej (Konsultacje
z Mentorem/-ką w formie stacjonarnej lub zdalnej: telefonicznie i e-mailowo).

2. Wsparcie dodatkowe dla Uczestników/-czek projektu (realizowane
poza e-Centrum)
•

Kontynuacja/rozpoczęcie nauki (finansowe wsparcie dla osób, które chcą lub
kontynuują edukację formalną)

•

Szkolenia zawodowe wewnętrzne (szkolenia zawodowe, dostosowane do potrzeb
lokalnych rynków pracy, szkolenia realizowane są w Oddziale lub w Centrali)

•

Szkolenia

zawodowe

zewnętrzne

(finansowanie

szkolenia

indywidualnie

dobranego do potrzeb).
•

Szkolenie z przedsiębiorczości, działalności gospodarczej i spółdzielczości socjalnej
(szkolenie dla osób, które chcą założyć swoją firmę lub przystąpić do spółdzielni
socjalnej).

•

Warsztaty

praktycznej

nauki

zawodu

(wsparcie

realizowane

wykwalifikowanego/-ną specjalistę/-tkę w danym zawodzie i

przez

służy nabyciu

nowych bądź rozwinięciu dotychczasowych umiejętności zawodowych).
•

Pośrednictwo pracy (wyszukanie ofert pracy, staży lub praktyki pod indywidualne
potrzeby Uczestników/-czki Projektu).

•

Praktyki zawodowe (praktyka w miejscu pracy, trwa 2 tygodnie).

•

Staż rehabilitacyjny (zdobycie praktycznych umiejętności przez wykonywanie
zadań w miejscu pracy, trwa średnio 3 miesiące – finansowanie stypendium
stażowego dla Uczestników/-czek Projektu).

•

Zatrudnienie wspomagane (wsparcie w poszukiwaniu pracy oraz we wdrożeniu na
stanowisko realizowane przez Trenera/-kę Pracy).

•

Dodatkową formą wsparcia dla uczestników projektu danego e-Centrum są
Integracyjne wyjazdowe warsztaty aktywizacji społeczno- zawodowej

3. Wsparcie dla osób z otoczenia niepełnosprawnych uczestników/-czek
projektu
•

Warsztat psychologiczno-prawny dla rodzin i opiekunów. Jest to obowiązkowa
forma wsparcia, która jest realizowana w e-Centrum (śr. 5 godzin).

•

Udział wybranych osób z otoczenia w Integracyjnych wyjazdowych warsztatach
aktywizacji społeczno-zawodowej.

