„KAN- Klub Aktywnych Niepełnosprawnych”.
NR: RPWP.07.01.02-30-0016/17
Czas trwania projektu: 2018-06-01 – 2019-10-31.
Projekt jest skierowany do 60 osób z Poznania lub powiatu poznańskiego
a) 60 biernych zawodowo, w tym 35 kobiet, 25 mężczyzn
b) 60 osób niepełnosprawnych, w tym 35 kobiet, 25 mężczyzn, w tym:
i)

29 osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności

ii) 15 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
iii) 16 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby z
niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z zaburzeniami psychicznymi
iv) Kryterium dodatkowe:
– osoba korzystająca z PO PŻ (weryfikacja na podstawie danych z OPS, oświadczenie w formularzu
zgłoszeniowym, zakres wsparcia nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub
otrzymuje z PO PŻ) min. 2 osoby
– osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczająca wielokrotnego wykluczenia
społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż 1 przesłanek min. 12 osób
Zakres wsparcia:
1) Klub aktywnych Niepełnosprawnych dla 60 osób


Wsparcie Animatora Pracy – Opiekun klubu – ustalenie ścieżki reintegracji



Indywidualne poradnictwo zawodowe (Indywidualny Plan Działania) dla 3 godz./ osobę



Wsparcie psychologiczne – średnio 6h/uczestnika projektu



Grupowy trening umiejętności społecznych



Poradnictwo obywatelskie



Grupowy trening ekonomiczny – dla 30 osób

2) Aktywizacja zdrowotna – dla 60 osób


Indywidualne zajęcia z fizjoterapeutą/rehabilitantem zgodnie z potrzebami osób z niepełnosprawnościami
– średnio 2 h/mc

3) Szkolenia komputerowe lub j. angielski– dla 60 osób


Szkolenie 100-godzinne. Uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe 6,65 zł/godz.

4) Aktywizacja zawodowa – trener pracy dla 60 osób


Poradnictwo i doradztwo zawodowe w tym wypracowanie profilu zawodowego, wsparcie w poszukiwaniu
pracy i kontakt z potencjalnym pracodawcą, wsparcie po uzyskaniu zatrudnienia w zakresie rzecznictwa, .i
poradnictwa

5) Aktywizacja zawodowa – staże zawodowe dla 25 osób


Płatny staż 6-cio miesięczny. Wynagrodzenie 997,40 zł/mc. Dodatkowe wsparcie w ramach stażu (np.
koszty dojazdu, odzież ochronna, ubezpieczenie NNW, badania medycyny pracy) do kwoty 1700 zł/ UP.
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Założenia:
Projekt jest skierowany do 60 osób z Poznania lub powiatu poznańskiego
a) bierne zawodowo, w tym 35 kobiet, 25 mężczyzn – 60 osób
b) Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 60 osób
c) Osoby niepełnosprawnych, w tym 35 kobiet, 25 mężczyzn, w tym:
i) Max. 29 osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności
ii) Min. 15 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
iii) 16 osób
o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością
intelektualną, osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z zaburzeniami psychicznymi
d) osoba korzystająca z PO PŻ (weryfikacja na podstawie danych z OPS, oświadczenie w formularzu
zgłoszeniowym, zakres wsparcia nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina
otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ) min. 2 osoby
e) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczająca wielokrotnego
wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż 1 przesłanek min.
12 osób
f) min. 36 osób - szkolenia komputerowe
g) min 11 osób podejmie zatrudnienie w tym 2 o znacznym stopniu niepełnosprawności
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