Telekariera – Indywidualne plany działania, doradztwo, szkolenia i staże dla osób dotkniętych niepełnosprawnością
związaną z chorobami układu oddechowego lub krążenia
Szanowni Państwo!
Wraz z końcem ubiegłego roku zakończyliśmy prace związane z realizacją I edycji projektu pn. TELEKARIERA –
Indywidualne plany działania, doradztwo, szkolenia i staże dla osób dotkniętych niepełnosprawnością związaną z chorobami
układu oddechowego lub krążenia. Był to dla nas cenny rok w którym zdobywaliśmy doświadczenie w pracy z osobami
niepełnosprawnymi, razem przezwyciężaliśmy trudności związane z ich aktywnością zawodową oraz mieliśmy ogromną
przyjemność obserwować jak duży krok naprzód wykonali uczestnicy naszych szkoleń i staży.
TELEKARIERA: Oddech WIOSNY to projekt kompleksowy, a jego wartość budują Ludzie.
Nasi uczestnicy pochodzą z rodzin, które zwykle sytuują chorobę i stan zdrowia w centrum uwagi. Niestety, dla
wielu oznacza to także rezygnację z aspiracji na polu zawodowym i społecznym. Skutkiem takiego podejścia jest brak
poczucia kontroli nad własnym życiem i obarczanie otoczenia odpowiedzialnością za własne niepowodzenia. Ścieżka
aktywizacji jaką oferujemy, oprócz kształtowania potencjału zawodowego i kompetencji cennych z punktu widzenia
pracodawców, ma ogromną wartość psychologiczną – uczy przełamywania postawy roszczeniowej na rzecz oferującej.
Nasza kadra trenerska, czyli 10 indywidualności zbudowanych na wartościach wyznawanych przez popularne organizacje
pozarządowe. Profesjonaliści z bogatym bagażem doświadczeń coachingowych, o niegasnącym zapale, spersonalizowanym
punkcie widzenia i szóstym zmyśle. Wysiłek, jaki wkładają w pracę nad przezwyciężeniem trudności każdego uczestnika
potęguje całościową efektywność oferowanego wsparcia i ułatwia przezwyciężać bariery ograniczające podejmowanie
inicjatywy na otwartym rynku pracy.
Za Państwa pośrednictwem chcielibyśmy zachęcić beneficjantów Urzędu Pracy do wzięcia udziału w rekrutacji. Prosimy o
zapoznanie ich z zasadami rekrutacji i kryteriami, jakie powinny spełniać uczestnicy TELEKARIERY. Udział w projekcie jest
bezpłatny. Prosimy o umieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu.
ZAPEWNIAMY: • narzędzie pracy – laptop z dostępem do Internetu na własność dla każdej osoby, która odbędzie staż
• indywidualne doradztwo zawodowe
• warsztaty rozwoju osobistego i kompetencji kluczowych na rynku pracy (m. in. umiejętności komputerowe, rozwój
kompetencji przedsiębiorczych, komunikacja interpersonalna, praca w zespole, techniki radzenia sobie ze stresem, techniki
aktywnego poszukiwania pracy)
• indywidualnie dobrane kursy zawodowe (grafika komputerowa, telemarketing, prowadzenie biura)
• trzymiesięczny staż zawodowy z możliwością pracy w domu i doradztwo on-line
• stypendium szkoleniowe (4 zł brutto/godz.) i stypendium stażowe (1000 zł brutto /m-c)
• zwrot kosztów dojazdów na zajęcia i opieka nad dziećmi podczas zajęć
KRYTERIA DOSTĘPU: • ważne Orzeczenie o Stopniu Niepełnosprawności (symbol niepełnosprawności 07-S) lub
• ważne Orzeczenie o Stopniu Niepełnosprawności (pozostałe przyczyny niepełnosprawności) z dołączonym
zaświadczeniem lekarza specjalisty jako poświadczenie choroby układu oddechowego lub krążenia
• wiek aktywności zawodowej (15 -64 l.); zdolność i gotowość do podjęcia pracy co najmniej na pół etatu
• miejsce zamieszkania i/lub nauki w trybie niestacjonarnym na terenie Małopolski (zameldowanie niewymagane)
• status osoby niezatrudnionej (nie wymagamy rejestracji w powiatowym urzędzie pracy) lub zakończenie pracy najpóźniej
w połowie kwietnia 2012
• projekt wyklucza: a)uczących się w trybie dziennym b) osoby mające zarejestrowaną działalność gospodarczą; c)
ubezpieczone w KRUS-ie
JAK SIĘ ZGŁOSIĆ? Wystarczy wysłać maila z danymi teleadresowymi (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania), datą urodzenia
i symbolem przyczyny niepełnosprawności z Orzeczenia o Stopniu Niepełnosprawności na jeden z adresów:
telekariera@wiosna.org.pl; rekruter@wiosna.org.pl, rekruter@mukowiscydoza.pl lub zadzwonić: +48 783430069;+48
783430075 (Stowarzyszenie WIOSNA) lub (12) 292 – 31 – 80 (Fundacja MATIO)
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Więcej informacji na stronach: www.oddechwiosny, www.wiosna.org.pl (zakładka: projekty dofinansowane) lub
www.mukowiscydoza.pl
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