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Kliniczny nr 1

W czasie projektu pośrednie 

wsparcie uzyskają pracodawcy 

chcący zatrudniać osoby

z niepełnosprawnościami.

 Zorganizujemy spotkania dla przedsiębiorców 
zainteresowanych programem stażowym i zatrudnianiem 
osób z niepełnosprawnościami

 Zaoferujemy pracodawcom pomoc trenera pracy 
w zakresie przygotowania zespołu i miejsca pracy dla 
osób z niepełnosprawnościami oraz  ich bezpiecznego 
wprowadzenia w miejsce pracy.

 Zachęcimy do skorzystania z naszego wsparcia 
w przypadku sytuacji problemowych.

Park im.
T. Kościuszki

Biuro projektu: Forum Organizacji Pozarządowych

Zadzwoń do nas: tel. 667 417 939

Przyjdź osobiście: 12:00 –14:00 (poniedziałek–piątek)

Lub napisz: forum_razem@tlen.pl

Czekamy na Ciebie!

Lider projektu:

Partnerzy:

Stowarzyszenie MOST
ul. Kopernika 26
40-068 Katowice

Miasto Zabrze
ul. Powstańców Śląskich 5–7
41-800 Zabrze

Forum Organizacji Pozarządowych działających 
na rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych 
i Ich Rodzin pod nazwą „Razem” w Zabrzu



Projekt Kierunek Praca realizowany jest w okresie 01.2017–
12.2018 przez: Stowarzyszenie Forum Razem z  Zabrza, 
Stowarzyszenie MOST z Katowic oraz Miasto Zabrze.

Projekt ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej 50 
osób z niepełnosprawnościami z Zabrza i okolic, poprzez 
realizację kompleksowego programu aktywizacji zawodo-
wej dostosowanego do indywidualnych potrzeb i predys-
pozycji oraz lokalnego rynku pracy. W  ramach projektu 
zrealizowane zostaną usługi aktywnej integracji w zakresie 
instrumentów:

• społecznych,
• zawodowych,
• zdrowotnych.

W czasie projektu bezpośrednie wsparcie uzyskają osoby 
z niepełnosprawnościami, z czego co najmniej 50% stano-
wić będą osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności lub z  niepełnosprawnościami sprzę-
żonymi, z  niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby 
z zaburzeniami psychicznymi. 

Skontaktuj się z nami, jeśli:

• Jesteś osobą z niepełnosprawnością 
z terenu Zabrza i okolic,

• Znasz osoby z niepełnosprawnościami, które
potrzebują wsparcia w wejściu na rynek pracy,

• Jesteś pracodawcą i zainteresowała Cię
współpraca w zwiększaniu zatrudnienia 
osób z niepełnosprawnościami

Projekt jest podzielony na 
3 etapy realizacyjne:

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,
• udział w spotkaniach grupy samopomocowej,
• wyjazdowe treningi kompetencji i umiejętności 

społecznych,
• zajęcia w zakresie edukacji społecznej 

i obywatelskiej.

2. Usługi zawodowe, gdzie 

zapewniamy:

• kursy i szkolenia zawodowe z potwierdzeniem 
uzyskania kwalifikacji,

• staże w przedsiębiorstwach,
• zatrudnienie subsydiowane,
• pomoc trenera pracy,
• wsparcie doradcy zawodowego,
• pakiety pracownicze.

3. Usługi zdrowotne

•  w ramach których zachęcimy do skorzystania 
z zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami 
osób z niepełnosprawnościami.

Udział w projekcie jest bezpłatny! 

Zapraszamy do współpracy: 667 417 939


