Stowarzyszenie „Jesteśmy”
ul. Szarych Szeregów 13
77-100 Bytów
Tel. 59 822 76 35

Bytów, 20.05.2013

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Jesteśmy z Bytowa realizuje projekt „Droga do
pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego jednym z głównych zadań jest
przygotowanie 40 osób niepełnosprawnych do powrotu na rynek pracy (20 osób w roku 2012
i 20 osób w roku 2013). Zadanie to realizowane jest m.in. przez szereg szkoleń oraz możliwość
uczestniczenia w płatnych 4-miesięcznych stażach.
Z tego powodu Stowarzyszenie Jesteśmy zaprasza przedsiębiorców i pracodawców do
składania wniosków o organizację miejsc odbywania stażu dla osób niepełnosprawnych.
Staż ukierunkowany powinien być na nabywanie przez uczestników umiejętności praktycznych
oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej, niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych.
Stowarzyszenie gwarantuje, iż wszyscy uczestnicy przed odbyciem stażu otrzymują
następujące formy wsparcia:
- aktywizacja społeczna i zdrowotna poprzez:
• warsztaty grupowe z psychologiem
• caoching
• zajęcia socjoterapeutyczne
• ograniczanie barier fizycznych: rehabilitacja uczestników wg potrzeb
- aktywizacja zawodowa poprzez:
• indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
• stymulowanie kreatywności zawodowej
• trening aktywności zawodowej
• do wyboru:
o przygotowanie do wejścia na rynek pracy
o przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej na przykładzie spółdzielni
socjalnej
• kurs podstawy obsługi komputera
• kurs prawo jazdy dla 5 najaktywniejszych uczestników
• szkolenia zawodowe z zakresu:
o małej gastronomii (8 osób)
o drobnych napraw i wykończenia wnętrz (6 osób)
o prac ogrodniczo - porządkowych (6 osób)
Stowarzyszenie gwarantuje podczas odbywania stażów:

- ubezpieczenie uczestników stażów
- wypłatę stypendium dla uczestników stażów
- zwrot kosztów dojazdów dla uczestników stażów
- szkolenie BHP uczestników stażów
- pokrycie kosztów badań lekarskich uczestników stażów
W zamian Organizator stażu otrzymuje możliwość pozyskania spełniającego jego wymagania,
kandydata do zatrudnienia, który zdobywać będzie umiejętności praktyczne na przyszłym
stanowisku pracy u pracodawcy bez nawiązywania stosunku pracy.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków o organizację staży (wniosek
dostępny jest na stronie internetowej http://stowarzyszenie-jestesmy.w.interia.pl/).
Wnioski kompletne rozpatrywane będą zgodnie z kolejnością wpływu do siedziby
Stowarzyszenia Jesteśmy.

Z poważaniem

