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Pomagamy niepełnosprawnym stawiać pierwsze kroki na

rynku pracy. Zdolności, a nie "sprawności" są najważniejsze

21.03.2014

Na Dolnym Śląsku i w województwie lubuskim zostanie uruchomionych 26 e-centrów – miejsc przyjaznych osobom z
niepełnosprawnością, dzięki którym ponad 250 osób niepełnosprawnych będzie mogło wziąć udział w warsztatch,
szkoleniach zawodowych, otrzymać dofinansowanie na rozpoczęcie lub kontynuację nauki, rozpocząć staż, praktykę lub
podjąć pracę.

 Dzięki współpracy z Fundacją ,,Aktywizacja’’ jedno z e-Centrów zostało utworzone w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Przemkowie. Do projektu  zakwalifikowano 6 osób niepełnosprawnych, które wezmą udział w
warsztatach, szkoleniach zawodowych, otrzymają według potrzeb dofinasowanie do staży, praktyk zawodowych. Projekt
daje duże szanse na podwyższenie kwalifikacji oraz znalezienie pracy. Osoby niepełnosprawne otrzymają również
wsparcie trenera pracy, pomagającego osobie niepełnosprawnej w adaptacji w nowym miejscu pracy.

Jest to pierwszy tego typu projekt, w którym w sposób wszechstronny i kompleksowy zapewniane jest wsparcie przy
wchodzeniu na rynek pracy osobom z niepełnosprawnością. Integralną jego częscią jest również kampania informacyjna
dotycząca warunków zatrudniania w osób niepełnosprawnych kierowana do ponad stu tysięcy przedsiębiorców. Oprócz
bogatej oferty warsztatów i szkoleń jezykowych, komputerowych, zawodowych uczestnik projektu otrzymuje pakiet
umiejętności i możliwości ściśle dostosowane do jego potrzeb i aspiracji. Wsparciem objęte są również osoby z otoczenia
uczestników / uczestniczek projektu, czyli rodzina i opiekunowie, których rola przy stawianiu pierwszych kroków na rynku
pracy jest nie do przecenienia.

"Dla nas najważniejsza jest kompleksowe wsparcie, pomoc i praca z każdym z osobna, zodnie z potrzebami, aktualnymi
możliwościami, czy też planami na przyszłość" – mówi kierownik oddziału wrocławskiego Fundacji Damian Dudała. "W
projekcie oprócz pośredników pracy i trenerów zatrudniamy mentorów będących w stanie opracować Indywidualny Plan
Działania, służący zdobyciu przez uczestnika/-czkę odpowiednich umiejętności, kwalifikacji i kompetencji ułatwiających
aktywizację społeczną i zawodową."

Pierwsze szkolenia ruszą już od lutego 2014 roku w wybranych gminach wojwództwa dolnśląskiego i lubuskiego, ale
informacje o tym gdzie w najbliższej okolicy będzie można wziąć udział w projekcie można uzyskać w oddziale
wrocławskim Fundacji.

 Projekt, realizowany w partnerstwie z PEFRON jest największym tego typu przedsięwzięciem realizowanym przez osiem
oddziałów Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo, która już od ponad 20 lat działa
na rzecz osób ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności, głównie w zakresie edukacji oraz aktywizacji zawodowej i
społecznej. Prowadzi również Agencję Pośrednictwa Pracy oraz Agencję Doradztwa Personalnego.

 

 


