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BIURO PROJEKTU: Fundacja Imago  ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław

„KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE – PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, DOLNOŚLĄSKIEGO I PODKARPACKIEGO”

Projekt „Kwalifikacje i kompetencje - program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością z województwa 
śląskiego, dolnośląskiego i podkarpackiego”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
nr  projektu: POWR.01.05.01-00-0108/20

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
pomoc w zdobyciu, podniesieniu kwalifikacji i uzupełnieniu kompetencji oraz umiejętności

możliwość odbycia wsparcia w dogodnie ustalonych terminach

całkowicie bezpłatny udział 

wybór konkretnej formy wsparcia dla osoby zainteresowanej

podniesienie kwalifikacji i kompetencji poprzez odbycie stażu lub szkolenia zawodowego

stypendium stażowe / szkoleniowe

zwroty kosztów dojazdu na staż/szkolenie 

 łatwiejsze wejście lub  powrót na rynek pracy
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Wzrost potencjału zawodowego i edukacyjnego uczestników
Wytyczenie zindywidualizowanych, nowych ścieżek rozwoju zawodowego i edukacyjnego uczestników.

W ramach projektu oferujemy: (poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia i staże zawodowe,) 
Program aktywizacji obejmuje kompleksowe usługi i instrumenty dostosowane indywidualnie do potrzeb uczestników,
z uwzględnieniem regionalnego zapotrzebowania pracodawców.

Zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia 100os. niepełnosprawnych (55K, 45M) bez pracy z terenu woj. śląskiego, 
dolnośląskiego i podkarpackiego doświadczających trudności na rynku pracy ramach zindywidualizowanych programów
aktywizacji zawodowej realizowanych w okresie 01.2022-06.2023.

CEL PROJEKTU

        Projekt realizowany na podstawie umowy ze Skarbem Państwa - Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej 
     pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota dofinansowania 1 392 000,00 zł 
w tym wkład Unii Europejskiej 1 173 177,60 zł
 

PUNKTY REKRUTACYJNE:

woj dolnośląskie: 
57-200 Ząbkowice Śląskie, 
ul. Melioracyjna 3,     
tel 506 734 664

woj śląskie: 
44-203 Rybnik, 
ul. Żorska 14/303,                                     
tel. 504 565 301

woj podkarpackie: 
39-204 Zawierzbie, 
Zawierzbie 36                     
tel. 508 149 483

Osoby niepracujące (bezrobotne lub bierne zawodowo) z orzeczoną niepełnosprawnością

Zamieszkujące na terenie obszaru województwa śląskiego, dolnośląskiego i podkarpackiego
➢
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150 plakatów

2000 ulotek


