Celem głównym projektu „Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji
społeczno - zawodowej” jest zwiększenie poziomu aktywności społeczno - zawodowej,
oraz zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych nieaktywnych zawodowo.
Cel

ten

będzie

realizowany

poprzez

cykl

dziesięciu

siedmiodniowych

szkoleń

(wyjazdowych), które rozpoczną się w maju 2012 roku. W każdym szkoleniu będzie
uczestniczyło 20 osób. Warunki uczestnictwa, kryteria naboru, terminy rekrutacji oraz
niezbędne formularze aplikacyjne znajdują się w zakładce „Rekrutacja”.
Szkolenia dla niepełnosprawnych osób nieaktywnych zawodowo
Uczestnicy szkoleń będą rozwijać umiejętności psychospołeczne mające na celu rozwój
osobisty oraz nabycie umiejętności interpersonalnych. W ramach szkolenia realizowane będą
m.in. warsztaty zapoznawczo-integracyjne, warsztaty rozwoju indywidualnego, trening
asertywności, komunikacja interpersonalna. Zorganizowane zostaną warsztaty aktywnego
poszukiwania pracy (przygotowanie dokumentów aplikacyjnych: CV, LM, rozmowa
kwalifikacyjna), szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności
gospodarczej jako możliwość samozatrudnienia. Beneficjenci nabędą wiedzę z zakresu
możliwości korzystania z narzędzi pomocy dla osób niepełnosprawnych jak: fundusze
pomocowe, dofinansowania, dotacje unijne. Otrzymają również wsparcie psychologiczne
połączone z doradztwem zawodowym. W ramach jednego szkolenia każdy uczestnik zostanie
objęty wsparciem w wymiarze:
- 10 godzin zajęć grupowych z prawnikiem z zakresu form pomocy skierowanej do on (w
ramach zajęć uczestnicy nabędą umiejętności korzystania z różnego rodzaju form pomocy
publicznej, korzystania z ulg i uprawnień, dofinansowań, poznają zasady wypełniania
wniosków).
- 20 godzin zajęć grupowych z doradcą zawodowym. W ramach tych zajęć uczestnicy
zdobędą wiedzę na temat kompetencji społecznych, umiejętności interpersonalnych,
umiejętności komunikowania się oraz aktywnego słuchania, negocjacji, umiejętności radzenia
sobie ze stresem, uczenia się określania motywacji.
- 4 godziny sesji indywidualnych z psychologiem. Mają one za zadanie wzmocnić
psychologicznie osobę niepełnosprawną. Psycholog określi profil psychologiczny uczestnika.
Informacje psychologiczne będą udostępnione tylko uczestnikom.

- 4 godziny sesji indywidualnych z doradcą zawodowym. W ramach poradnictwa
zawodowego beneficjenci zostaną poddani analizie potrzeb, określeniu predyspozycji
społecznych i zawodowych, nabędą umiejętności autoprezentacji i aplikowania do pracy. Dla
każdego uczestnika zostanie stworzony indywidualny plan działania, który będzie określał cel
zawodowy i kroki podziałem na działania, sposoby realizacji oraz czas działania.

