Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Stowarzyszenie Przyjació ł Integracji w Katowicach zaprasza Lędzi ńskie Stowarzyszenie
na rzecz Osób Niepe łnosprawnych i Ich Rodzin do wspó łpracy w ramach projektu Wsparcie
osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III.
KIM JESTEŚMY?
Stowarzyszenie Przyjació ł Integracji (SPI) jest organizacją pożytku publicznego, która dzia ła
w

ramach

ogólnopolskiej

organizacji

pozarządowej

Integracja,

która

powsta ła

w 1995 roku z inicjatywy Piotra Paw łowskiego. Misją jest poprawa sytuacji osób
z niepe łnosprawnością, kszta łtowanie świadomości obywatelskiej, dzia łanie na rzecz wyrównywania
szans oraz integracji spo łecznej. Stowarzyszenie Przyjació ł Integracji realizuje swoje cele poprzez
Centra Integracji, które znajdują się w Katowicach, Gdyni, Warszawie, Zielonej Górze i Krakowie.
CO ROBIMY?
Stowarzyszanie Przyjació ł Integracji realizuje projekt pt. ,,Wsparcie osób niepe łnosprawnych
ruchowo na rynku pracy III”, którego celem jest wspólne dzia łanie na rzecz aktywizacji zawodowej
oraz promocji zatrudniania osób z niepe łnosprawnością. Projekt obejmuje wsparciem beneficjentów z
niepełnosprawnością narządu ruchu, jak również ich opiekunów (osoby z bliskiego otoczenia). W
ramach realizacji celów projektowych obejmujemy wsparciem również pracodawców zatrudniających
bądź chcących

zatrudnić osoby

z

niepe łnosprawnością,

poprzez

organizowanie

spotkań

informacyjnych.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe łnosprawnych.
SZCZEGÓ ŁY PROJEKTU:
Warunki przystąpienia do projektu osoby z niepe łnosprawnością:
•

znaczny stopień niepe łnosprawności w zakresie ruchu

•

nieaktywność zawodowa (nie pozostawanie w stosunku pracy)

•

wieku - od 16 roku życia do 59 roku, w przypadku kobiet i 64 roku życia,
w przypadku mężczyzn - w chwili przystąpienia do projektu
Projekt oferuje beneficjentom wsparcie w zakresie:
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•

Poradnictwa zawodowego, prawnego, psychologicznego (możliwość spotkań w domu lub
innym dogodnym miejscu dla klienta)

•

Konsultacji ,,specjalistów niezależnego życia” (rehabilitant, logopeda, lekarz medycyny pracy
itp.)

•

Warsztatów aktywnego poszukiwania pracy (kilku dniowe warsztaty w formie stacjonarnej i
wyjazdowej)

•

Szkoleń zawodowych i podnoszących kwalifikacje

•

Staże (płatne) i zajęcia praktyczne u pracodawców (nieodp łatne)

•

Wsparcie w podjęciu i kontynuacji nauki (czesne i materia ły dydaktyczne)

•

Zakup sprzętu u łatwiającego naukę i pracę

•

Transportu specjalistycznego na wszystkie formy wsparcia lub zwrot kosztów dojazdu

•

Pomoc asystenta na wszystkich formach wsparcia
PROPONOWANA FORMA WSPÓ Ł PRACY:

• Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie informacji w widocznym miejscu
w formie papierowej i/lub umieszczenie informacji na Państwa stronie internetowej

• Proponujemy zorganizowanie w Państwa siedzibie spotkania informacyjnego dla
pracowników oraz Państwa klientów/ podopiecznych

• Proponujemy

warsztaty/szkolenie

z

zakresu

aktywizacji

zawodowej

osób

z niepe łnosprawnością i/lub profesjonalnej obs ługi klienta z niepe łnosprawnością dla Państwa
kadry

KONTAKT:
Wyczerpujące informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia:
Centrum Integracja w Katowicach (ul. Lompy 14, pokój 416), anna.czechak@integracja.org
(specjalista ds. rekrutacji i obs ługi BO)
dzwoniąc pod numer 32/605 38 50 lub 505 606 661 lub 505 606 746

