Stowarzyszenie „Jesteśmy” w Bytowie
wydłuża okres rekrutacji uczestników
do drugiej edycji projektu!!!
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie

Projekt skierowany jest do grupy 40 osób niepełnosprawnych (planuje się, że w projekcie
udział weźmie 21 kobiet i 19 mężczyzn). Do drugiej edycji projektu zapraszamy 20 osób.
•
•
•
•

Możesz wziąć udział w projekcie jeśli spełniasz w 100% poniższe kryteria:
posiadasz miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na
terenie gminy: Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Miastko, Parchowo lub
Trzebielino).
jesteś osobą niezatrudnioną.
jesteś w wieku aktywności zawodowej (15 - 64 lata)
jesteś niepełnosprawny/a.
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna 40 osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:
- aktywizacja społeczna i zdrowotna 20 osób niepełnosprawnych poprzez:
•
zatrudnienie asystentów osób niepełnosprawnych
•
warsztaty grupowe z psychologiem – przezwyciężanie barier, radzenie sobie ze stresem, techniki
relaksacyjne (46 godzin zajęć na osobę, 2 grupy po 10 osób)
•
caoching - wsparcie indy wizualne (10,5 godzin na osobę)
•
zajęcia socjoterapeutyczne – m.in. kształcenie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych (42
godziny zajęć na osobę, 2 grupy po 10 osób)
•
ognisko z modułem „równość szans kobiet i mężczyzn i przełamywanie barier”
•
ograniczanie barier fizycznych: zakup lampy BIOTRON, zakup tablicy do ćwiczeń ręki – rehabilitacja
uczestników wg potrzeb – regularne ćwiczenia z asystentami; 7 wyjazdów na basen
- aktywizacja zawodowa 20 osób niepełnosprawnych poprzez:
•
indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (2 godziny na osobę)
•
stymulowanie kreatywności zawodowej (16 godzin zajęć na osobę, 2 grupy po 10 osób)
•
trening aktywności zawodowej (12 godzin zajęć na osobę, 2 grupy po 10 osób)
•
do wyboru:
o przygotowanie do wejścia na rynek pracy (12 godzin zajęć na osobę, 1 grupa 10 os.)
o przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej na przykładzie spółdzielni socjalnej (24
godziny zajęć na osobę, 1 grupa 10 os.), grupa osób, która zdecyduje się założyć spółdzielnię
socjalną otrzyma pomoc eksperta (12 h dodatkowych porad)
•
kurs podstawy obsługi komputera (35 godzin zajęć na osobę, 2 grupy po 10 osób)
•
kurs prawo jazdy dla 5 najaktywniejszych uczestników
•
szkolenia zawodowe z zakresu „małej gastronomii” (8 osób), drobnych napraw i wykończenia wnętrz
(6 osób), prac ogrodniczo - porządkowych (6 osób); -100 godzin na osobę
•
wyjazd studyjny do spółdzielni socjalnej
- staże dla 20 osób niepełnosprawnych
Staże będą formą aktywizacji zawodowej. Uczestnicy oprócz możliwości zdobycia doświadczenia
zawodowego otrzymają stypendium oraz zwrot kosztów dojazdów do miejsca odbywania stażu.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć w Biurze Projektu osobiście lub za
pomocą poczty tradycyjnej komplet dokumentów zgłoszeniowych:
• formularz zgłoszeniowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu
• oświadczenie - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu

Dokumenty zgłoszeniowe przyjmowane będą do 20 stycznie
2013 roku. Komplety dokumentów zgłoszeniowych
przyjmowane będą w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00.
Więcej informacji na stronie http://stowarzyszenie-jestesmy.w.interia.pl
oraz w Regulaminie Rekrutacji umieszczonym na ww. stronie

