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Zapraszamy uczestników WTZ Unikat do wzięcia udziału w projekcie:
„IDZIEMY DO PRACY”
Projekt IDZIEMY DO PRACY realizowany jest od lutego 2017 do
grudnia 2018.
Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób z
niepełnosprawnością.
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W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:
- szkolenia miękkie ( społeczne)
- szkolenia zawodowe ( nauka zawodu)
- 3 miesięczne płatne staże
- spotkania z opiekunem
- wsparcie trenera pracy
- pakiet pracownika
- wsparcie otoczenia ( poradnictwo, wsparcie ekspertów, kursy
zawodowe).
Co może zyskać uczestnik projektu:
-zdobycie nowych umiejętności społecznych i zawodowych
- nauka zawodu
- udział w płatnym stażu
-stypendium szkoleniowe (dodatek finansowy), zarówno przy
szkoleniach społecznych jak i zawodowych
- pakiet pracownika ( dodatek finansowy),
- refundacja kosztów biletów w ramach dojazdu na szkolenia
- szansa na podjęcie ewentualnego zatrudnienia
( nie każdy uczestnik
projektu musi spełnić ten warunek)
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UWAGA WAŻNA INFORMACJA
Udział w projekcie NIE POWODUJE w żadnym stopniu zatrzymania,
UWAGA WAŻNA INFORMACJA
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Zajęcia odbywają się w godzinach rannych, popołudniowych oraz
Zajęcia odbywają się w godzinach rannych, popołudniowych oraz w w soboty w zależności od potrzeb. Zajęcia nie będą kolidowały z
soboty w zależności od potrzeb.
zajęciami, w jakich osoby z niepełnosprawnością biorą udział w ramach
rehabilitacji (WTZ, ŚDS i inne).

