„AKADEMIA INICJATYW NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO - MAZURSKIM”
CELEM PROJEKTU jest zwiększenie zaangażowania i umiejętności pracowników instytucji rynku
pracy, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych funkcjonujących w regionie
Warmii i Mazur w opracowywaniu i realizacji zadań z zakresu aktywizacji zawodowej i integracji osób
niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy.
Niniejszy projekt pozwala na podniesienie kwalifikacji w zakresie komunikacji, dobrych praktyk,
opracowania i realizacji projektów i inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych, wypracowania
nowoczesnych form współpracy oraz daje możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych w
praktycznym działaniu na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, szczególnie z małych
miast czy też obszarów wiejskich. Ponadto umożliwia integrację środowisk działających na rzecz osób
niepełnosprawnych, co spowoduje efekt synergii - nastąpi wymiana doświadczeń i pomysłów oraz
aktywizacja organizacji społecznych, a przez to również lokalnych społeczności.

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY:
pracowników publicznych służb zatrudnienia
pracowników Ochotniczych Hufców Pracy
pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych:
Urzędy Miast
Urzędy Gmin
MOPS
GOPS
POPS
pracowników organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

BEZPŁATNE SZKOLENIA:
Pakiet szkoleń skonstruowany jest w taki sposób aby zaspokoić różne potrzeby beneficjentów zarówno
w zakresie wiedzy jak i umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi. Szkolenia będą realizowane
w trzech cyklach, z których każdy zawierać będzie pięć identycznych bloków tematycznych:
Planowanie i realizacja projektów na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych – 3
grupy (6x8h/grupę)
Prawodawstwo regulujące status osoby niepełnosprawnej - 3 grupy (2x8h/grupę),
Dobre praktyki w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych – 3 grupy
(3x8h/grupę)
Podejmowanie inicjatyw na rzecz integracji osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy –
3 grupy (2x8h/grupę)
Warsztaty komunikacji – 3 grupy (3x8h/grupę)
Wnioskodawca umożliwi zainteresowanym beneficjentom uczestniczenie zarówno we wszystkich
blokach tematycznych, jak i w wybranych modułach, w zależności od ich umiejętności i potrzeb.
Szkolenia odbywać się będą w powiatach z których pochodzą beneficjenci, lub w powiatach
sąsiadujących.

Cele projektu:
 wzrost kompetencji beneficjentów szkoleń w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi i ich
rodzinami;
 podwyższenie kwalifikacji zawodowych uczestników w obszarze prawodawstwa regulującego status
osób niepełnosprawnych
 podejmowania inicjatyw związanych z integracją tych osób na otwartym rynku pracy;

 wzmocnienie więzi i kontaktów interpersonalnych między beneficjentami w celu podejmowania i
realizacji wspólnych programów oraz zadań z zakresu aktywizacji zawodowej;
 umożliwienie uczestnikom niemal "od zaraz" praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w zakresie
analizy lokalnego rynku pracy pod kątem potrzeb i oczekiwań po stronie pracodawcy i
pracobiorcy;
 podniesienie motywacji beneficjantów do samokształcenia i aktywności w obszarze projektowania i
wdrażania programów z zakresu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych;
 zapoznanie się z nowoczesnymi formami i metodami aktywizacji zawodowej osób
niepełnosprawnych;

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić kartę zgłoszenia
Bliższe informacje oraz nabór na szkolenia pod numerem telefonu:
(0-89) 521 34 92 lub osobiście w Biurze Projektu ul. Głowackiego 28/614 w Olsztynie
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach priorytetu 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracja zawodowa i
społeczna, działania 1.4: Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, schematu a:
Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy
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