
Projekt „Kierunek Praca” realizowany w ramach RPO Woj. Śl. 
2014-20, Europejskiego Funduszu Społecznego 9.1.5 

Projekt realizowany w partnerstwie 3 podmiotów: 

 

Partner 1 - Wnioskodawca/Lider Projektu: Forum 
Organizacji Pozarządowych działających na rzecz 
osób niepełnosprawnych, chorych i ich rodzin pod 
nazwa „RAZEM” 

Partner 2 - Stowarzyszenie Wspierania Organizacji 
Pozarządowych MOST z Katowic 

Partner 3 - Miasto Zabrze 

 



Projekt „Kierunek Praca” 
Okres realizacji projektu: 

Od 02.01.2017r. do 31.12.2018r. 

• Cel projektu: 

• Zwiększenie aktywności zawodowej 50 osób z orzeczoną 
niepełnosprawnością z Zabrza i okolic (50 ON), poprzez realizację 
kompleksowego programu aktywizacji zawodowej dostosowanego do 
indywidualnych potrzeb i predyspozycji oraz lokalnego rynku pracy,  
w ramach którego zrealizowane zostaną usługi aktywnej integracji  
w zakresie instrumentów: 

• - społecznych, 

• - zawodowych, 

• - zdrowotnych. 
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Odbiorcy projektu  to osoby z niepełnosprawnością z aktualnym 

orzeczeniem o niepełnosprawności(ON)-100%. 

Przewidujemy wsparcie 50 osób ( 27 K i 23 M) zamieszkujących Zabrze  

i okolice, z czego co najmniej 50% 

• stanowić będą osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności lub ON z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  
z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami 
psychicznymi 
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 Projekt jest podzielony na 3 etapy realizacyjne: 

 

1. Usługi społeczne dla ON.  

• Cel świadczenia usług – nabycie przez ON kompetencji 
społecznych zwiększających aktywność społeczną  
i umożliwiających aktywność zawodową. 
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2. Usługi zawodowe dla ON 

• Cel świadczenia usług – wsparcie ON w nabyciu 
nowych/podwyższeniu posiadanych kwalifikacji, znalezieniu  
i utrzymaniu zatrudnienia.  



Projekt „Kierunek Praca” 

 

3. Usługi zdrowotne: 

• Cel świadczenia - złagodzenie barier zdrowotnych ON 
utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie oraz 
powodujących oddalenie od rynku pracy.  
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1.Usługi społeczne, w ramach których oferujemy: 

 

• specjalistyczne poradnictwo o charakterze prawnym, rodzinnym  
i psychologicznym  

• wsparcie tłumacza osoby niesłyszącej, przewodnika osoby niewidomej 
lub asystenta osoby niepełnosprawnej  

• indywidualną pracę z coachem  
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1.Usługi społeczne, w ramach których oferujemy (cd.): 

 

• udział w spotkaniach grupy samopomocowej  

• wyjazdowe treningi kompetencji i umiejętności społecznych 
wzmacniające umiejętności komunikacyjnych, asertywność, poczucie 
własnej wartości i roli w grupie 



Projekt „Kierunek Praca” 

1.Usługi społeczne, w ramach których oferujemy (cd.): 

 

• zajęcia w zakresie edukacji społecznej i obywatelskiej ( spotkania dla 
Uczestników/czek, odbywają się przez cały czas realizacji projektu). 
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2. Usługi zawodowe, gdzie zapewniamy: 

• kursy i szkolenia zawodowe z potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji 

Rodzaj kursu/szkolenia zostanie ustalony przez doradcę zawodowego  
w czasie wypracowania IPD.  

 

(nie mniej niż 40% ON uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu (20 
osób) 
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2. Usługi zawodowe, gdzie zapewniamy (cd.): 

• staże w przedsiębiorstwach - staże będą trwały 6 miesięcy 

• zatrudnienie subsydiowane - Ujęto koszty niezbędnego doposażenia 
stanowiska 

Dla osób objętych stażami i zatr. subsydiowanym przewidziano wsparcie 
dot. dojazdu. 
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2. Usługi zawodowe, gdzie zapewniamy (cd.): 

• pomoc trenera pracy – zadania: współpraca z UM Zabrze w zakresie 
rekrutacji pracodawców, praca z pracodawcami w zakresie 
przygotowania zespołu i miejsca pracy dla ON, wprowadzenie ON  
w miejsce pracy, pomoc w przypadku sytuacji problemowych.  

 

• wsparcie doradcy zawodowego– określenie predyspozycji 
zawodowych i stworzenie IPD. Doradca wybierze osoby gotowe do 
szkoleń oraz zatrudnienia subs./staży. 
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2. Usługi zawodowe, gdzie zapewniamy (cd.): 

 

• pakiety pracownicze – możliwość zakupu niezbędnej odzieży, 
zaopatrzenia, usług (np.: logopedyczne, stomatologiczne, 
kosmetyczne) które wyeliminują bariery wynikające z ubóstwa 
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3. Usługi zdrowotne: 

 

• Cel świadczenia - złagodzenie barier zdrowotnych ON utrudniających 
funkcjonowanie w społeczeństwie oraz powodujących oddalenie od 
rynku pracy.  

• W ramach zadania sfinansujemy koszty zajęć rehabilitacyjnych 
zgodnie z potrzebami osób z niepełnosprawnością.  
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• W czasie projektu pośrednie wsparcie uzyskają pracodawcy chcący 
zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami: 

• Zorganizujemy spotkania dla przedsiębiorców zainteresowanych 
programem stażowym i zatrudnianiem ON. UM Zabrze zorganizuje  
spotkania dla przedsiębiorców zainteresowanych programem 
stażowym i zatrudnianiem ON. Na spotkaniach będą obecni trenerzy 
pracy. 

•  Zaoferujemy pracodawcom pomoc trenera pracy w zakresie 
przygotowania zespołu i miejsca pracy dla ON oraz bezpiecznego 
wprowadzenia ON w miejsce pracy. 

 



Projekt „Kierunek Praca” 

Zapraszamy do kontaktu! Szczególnie jeśli: 

 

• Jesteś osobą z niepełnosprawnością z terenu Zabrza i okolic 

• Znasz ON, które potrzebowałyby wsparcia w wejściu na rynek pracy 

• Jesteś pracodawcą i zainteresowała Cię współpraca w zwiększaniu 
zatrudnienia ON 
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Zapraszamy do współpracy! 

Tel. 609-573-216 

 forum_razem@tlen.pl 

Udział w projekcie jest  bezpłatny! 

 


