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Projekt ten potocznie zwany systemowy ukierunkowany jest na wsparcie i przygotowanie
do wejścia lub powrotu na rynek pracy osób niepełnosprawnych ruchowo. Działania projektowe
obejmują: poradnictwo zawodowe, szkolenia, warsztaty, kursy, staże, pomoc przy
znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia. Podczas trwania wszystkich działań projektowych
zapewniamy indywidualne wsparcie doradcy zawodowego i trenera pracy.
Warunki uczestnictwa w projekcie:
- osoby niepełnosprawne ruchowo w wieku od 16 lat, kobiety do 60 roku życia, mężczyźni do 65;
- nieaktywne zawodowo, bezrobotne, zarejestrowane jako poszukujące pracy, uczące się;
- posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: znaczne (05-R) lub umiarkowane (05-R,
plus np.: 10-N), w przypadku umiarkowanego do niepełnosprawności ruchowej niezbędne jest
sprzężenie (sprzężenie może wynikać z orzeczenia lub na podstawie zaświadczenia
lekarskiego);
Gdy zostaną spełnione warunki uczestnictwa w projekcie i osoba jest chętna do wzięcia w
nim udziału – wtedy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym bezpłatnie dojedzie do niego
pracownik biura, udzieli wszelkich, niezbędnych informacji o projekcie i wypełni formularz
przystąpienia do projektu. Kolejny etap to spotkanie z doradcą zawodowym – który również
bezpłatnie dojedzie i wykona Indywidualny Plan Działania (IPD).
Oferta projektowa:
- bezpłatne wykonanie przez doradcę zawodowego Indywidualnego Planu Działania (IPD);
- bezpłatne szkolenia zawodowe lub podnoszące kwalifikacje (kursy komputerowe, językowe,
fotograficzne i inne...);
- zajęcia praktyczne u pracodawcy (np. przed stażem);
- kontynuacja nauki – możliwość dofinansowania zakupu podręczników, pomocy dydaktycznych
po wcześniejszej analizie potrzeb przez pracownika biura;
- Staż (trwający 3 miesiące) – w całości opłacany przez FAR, pracodawca nie ponosi żadnych
kosztów;
- Zatrudnienie – pomoc w podjęciu zatrudnienia na otwartym rynku pracy;
- Warsztaty Aktywizacji Zawodowej (WAZ) dla młodzieży (16-18 lat) i dorosłych (19-65 lat),
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