Fundacja Tyflologika zaprasza serdecznie do udziału w projekcie „KAN – KLUB AKTYWNYCH
NIEPEŁNOSPRAWNYCH”
Projekt kierujemy do osób niepełnosprawnych z Poznania oraz całego powiatu poznańskiego.







Podnieś z nami swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe poprzez udział w ciekawych zajęciach,
kursach oraz programach stażowych.
Skorzystaj z bezpłatnych zajęć z psychologiem i rehabilitantem.
Pomożemy Ci w nabyciu kompetencji potwierdzonych certyfikatami.
Zwiększymy Twoje szanse na rynku pracy.
Spędź z nami trochę czasu, a zrobimy co w naszej mocy, żeby podnieść twoją satysfakcję osobistą i
poczucie niezależności.
Nie czekaj, zostań członkiem naszego Klubu już dziś!

Czas trwania projektu: 2018-06-01 – 2019-10-31
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CO ZYSKASZ DZIĘKI UDZIAŁOWI W PROJEKCIE
Przynależność do KLUBU AKTYWNYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH, w którym będziesz mógł
w każdym momencie wymienić doświadczenia z innymi uczestnikami projektu, nauczyć
się rozwijać swoją samodzielność, a wszystko to w atmosferze zaufania i bezpieczeństwa
przy udziale wykwalifikowanej kadry, która chętnie Cię wesprze bez ponoszenia przez
Ciebie jakichkolwiek kosztów.
Bezpłatne szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego, dzięki którym zyskasz umiejętności
w zakresie: radzenia sobie ze stresem i problemami, zwiększenia samoświadomości,
wspomagające budowanie relacji.
Nieodpłatne wsparcie doświadczonego psychologa, który w pomoże zdefiniować i
rozwiązać Twoje problemy. Otrzymasz również narzędzia do radzenia sobie z nimi w
przyszłości. Ponadto odbędziesz grupowy trening umiejętności społecznych, dzięki
któremu podniesiesz swoje umiejętności interpersonalne. Zapewniamy miłą atmosferę,
catering w formie przerwy kawowej i obiadu, a także bezpłatne materiały informacyjne.
Ponad 30 godzin bezpłatnej rehabilitacji.. Wszystkie ćwiczenia zostaną dopasowane
indywidualnie do twoich potrzeb.
Nieodpłatne wsparcie Animatora Pracy. Stworzymy wraz z Tobą Indywidualną Ścieżkę
Reintegracji społecznej, uwzględniającą Twoje potrzeby, silne i słabe strony,
wzmacniającą zdolności funkcjonowania w społeczeństwie oraz Twoją samodzielność;
wsparcie jest elastyczne i dostosowane tylko i wyłącznie do Ciebie i co najważniejsze
całkowicie bezpłatne.
Darmowe kursy, które sam wybierasz: nauka języka angielskiego lub szkolenia
komputerowe przeprowadzone w salach i na sprzętach dostosowanych do osób
z niepełnosprawnościami. Dodatkowo otrzymasz od nas stypendium szkoleniowe nawet
w wysokości 665 PLN za udział w wybranym kursie.
Programy stażowe: pomożemy znaleźć i pokryjemy koszty płatnego stażu zawodowego
zgodnego z zaplanowaną przez Ciebie ścieżką kariery. Ponadto opłacamy dojazdy na staż,
badania lekarskie, ubezpieczenie, odzież ochronną, a także możemy zapewnić narzędzia
elektroniczne i informatyczne oraz doposażyć stanowisko pracy w celu dostosowania do
indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (czas trwania stażu: do 6 miesięcy)
Podnoszenie umiejętności związanych z poruszaniem się po rynku pracy: Trenerzy i
animatorzy pracy nieodpłatnie nauczą Cię pisać CV, pomogą w szukaniu i odpowiadaniu
na ogłoszenia, przygotują do rozmowy kwalifikacyjnej, będą Ci towarzyszyć w całym
procesie rekrutacyjnym, tłumacząc i wyjaśniając poszczególnego jego etapy. Otrzymasz
gotowe narzędzia, które pomogą Ci w efektywnym poszukiwaniu pracy.

Dane do kontaktu:
Fundacja Tyflologika
ul. Grunwaldzka 19 (2 piętro, pokój 2.14)
60-782 Poznań
e-mail: fundacja@tyflologika.pl
telefon: 665 012 114

