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PROJEKT INNOWACYJNY
ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE
Fundacja Eudajmonia zaprasza osoby z niepełnosprawnością oraz przedstawicieli
instytucji rynku pracy oraz publicznych i niepublicznych instytucji integracji i pomocy
społecznej do wzięcia udziału w projekcie innowacyjnym Zatrudnienie wspomagane. W
ramach projektu można skorzystać ze wsparcia trenera pracy w poszukiwaniu
przyszłego stanowiska pracy oraz wziąć udział w warsztatach i szkoleniach. Projekt jest
realizowany w województwie dolnośląskim. Udział w nim jest bezpłatny.
Szczegółowe informacje poniżej oraz na stronie www.eudajmonia.pl

INFORMACJE O PROJEKCIE INNOWACYJNYM
ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE
Uczestnicy
Uczestnikami projektu są osoby z niepełnosprawnością psychiczną (m.in.: osoby z chorobą
psychiczną, niepełnosprawnością intelektualną, całościowym zaburzeniem rozwojowym) oraz
osoby z niepełnosprawnością sensoryczną (m.in.: osoby niesłyszące, słabo widzące i
niewidome oraz głuchoniewidome) o umiarkowanym i znacznym stopniu
niepełnosprawności. Do uczestników zaliczamy także otoczenie osób z niepełnosprawnością,
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czyli osoby spokrewnione bądź w przypadku osób samotnych ich asystenci, tłumacze języka
migowego, przewodnicy.
Zasięg
Wsparciem chcemy objąć 100 osób z niepełnosprawnością (70 kobiet i 30 mężczyzn) z 5
subregionów Dolnego Śląska (miasta Wrocław, subregionu wrocławskiego, legnickogłogowskiego, jeleniogórskiego, wałbrzyskiego). W tym 40 osób z niepełnosprawnością
psychiczną i 40 osób z niepełnosprawnością sensoryczną w stopniu znacznym lub
umiarkowanym oraz 20 osób z nieokreślonym stopniem i rodzajem niepełnosprawności.
Zrekrutowanych zostanie 96 osób nieaktywnych zawodowo i 4 osoby bezrobotne.
Działania
Wiodącą formą wsparcia w projekcie będzie trener pracy, który począwszy od poszukiwania
pracy, a skończywszy na dostosowaniu stanowiska do indywidualnych możliwości i potrzeb,
będzie towarzyszył osobie z niepełnosprawnością. Ponadto, projekt przewiduje warsztaty
psychoedukacyjne oraz wsparcie psychologa/doradcy zawodowego dla osób z
niepełnosprawnością i ich otoczenia, dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, zawodowych
szkoleń zewnętrznych, wsparcie asystentów osób z niepełnosprawnością, tłumaczy języka
migowego oraz tłumaczy-przewodników.
Organizatorzy
Liderem projektu jest Fundacja Eudajmonia, partnerem – Fundacja Rozwoju Demokracji
Lokalnej. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działania 6.1 Poprawa
dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie i poddziałania
6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
Osoba do kontaktu:
Milena Sieniuć
Specjalistka ds. rekrutacji
Tel. (071) 344 26 90 wew.1
msieniuc@frdl-cd.org.pl

