Caritas Archidiecezji Lubelskiej
w terminie kwiecień 2012 r. - grudzień 2013 r.
realizuje projekt:

pt. „Wsparcie OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO na rynku pracy III”

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY

Celem projektu jest przygotowanie osób z niepełnosprawnością ruchową do wejścia lub/i powrotu na
rynek pracy oraz do podjęcia (lub kontynuacji) nauki przez ww. osoby.
Grupa docelowa, to osoby spełniające minimum jedno z poniższych kryteriów:
• niepełnosprawność ruchowa z orzeczonym stopniem znacznym;
• niepełnosprawność ruchowa sprzężona z inną chorobą;
• niepełnosprawność ruchowa z decyzją komisji ZUS (I grupa inwalidzka).
Wiek uczestników:
kobiety: 16-59 lat i mężczyźni: 16-64 lata.
Do udziału w warsztatach zapraszamy również rodziny i osoby z najbliższego otoczenia osób
niepełnosprawnych.
Osoby z niepełnosprawnością ruchową w chwili przystępowania do projektu będą musiały spełnić następujące
warunki:
a. posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne, niezależnie od kodu
niepełnosprawności (w tym przypadku powinny posiadać zaświadczenie od lekarza potwierdzające istnienie
niepełnosprawności ruchowej),
b. powinny być osobami nie zatrudnionymi w chwili przystąpienia do projektu, nie wykonywać pracy zarobkowej,
c. powinny w chwili przystąpienia do projektu mieć ukończony 16 rok życia,
d. powinny mieszkać w województwie lubelskim lub województwach ościennych.
Planowane działania:
• spotkania integracyjne,
• wyżywienie (serwisy kawowe i obiady),
• spotkania indywidualne doradcze (psycholog/doradca zawodowy/prawnik),
• konsultacje lekarskie i konsultacje specjalistów „niezależnego życia” (np. fizjoterapeuta itp.),
• grupowe warsztaty wyjazdowe bądź w miejscach realizacji projektu,
• szkolenia zawodowe i podnoszące kwalifikacje zawodowe (do wyboru: obsługa klienta, obsługa komputera,
florystyka i grafika komputerowa),
• staże zawodowe.
Zapewniamy wsparcie dla uczestników projektu, którzy rozpoczną lub będą kontynuowali naukę, podejmą staż
zawodowy, w tym zawodowo-rehabilitacyjny bądź pracę. Wsparcie to będzie polegało na:
• wsparciu asystenta,
• finansowaniu transportu specjalistycznego,
• zapewnieniu opiekuna stażu,
• sfinansowaniu podręczników bądź czesnego w ostatnim etapie nauki.
• wyposażeniu w sprzęt wspomagający proces edukacji i ułatwiający wykonywanie obowiązków pracowniczych
m.in. wykonywanie pracy na odległość.
INFORMACJE I ZAPISY:
Caritas Archidiecezji Lubelskiej, Dom Nadziei, p. I, pokój nr 5
Al. Unii Lubelskiej 15, 20-950 Lublin
tel. 81 532 20 12 wew. 327 lub 321; 534 004 400; 728 844 008
www.sprawni.caritas.pl; lublin@sprawni.caritas.pl

