
Szczegółowe informacje dotyczące  
realizowanego Projektu można uzyskać 

w Biurze projektu 
pod numerami telefonów:

Mariola Stanisławczyk - Kierownik Projektu
( 074 64 80 411

* mariola.stanislawczyk@darr.pl
 

Małgorzata Rogoża - koordynator d/s aktywizacji 
zawodowej i pośrednictwa pracy

( 074 64 80 412
* malgorzata.rogoza@darr.pl

 
Jowita Banaś - specjalista d/s promocji  i rekrutacji

( 074 64 80 413
* jowita.banas@darr.pl

 
Karolina Przybyszewska - koordynator d/s aktywi-

zacji zawodowej i pośrednictwa pracy
 ( 074 64 80 414
 * karolina.przybyszewska@darr.pl

ZAPRASZAMY

www.niepelnosprawni-aktywni.darr.pl

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2,8-310 Szczawno Zdrój

tel. 074 64 80 400
faks. 074 64 80 413

PODNIESIENIE  AKTYWNOŚCI 

ZAWODOWEJ 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Pośrednictwo Pracy
(w okresie do 3 – miesięcy po zakończeniu  lub w 

trakcie  
realizacji  III etapu projektu)

W tym miejscu rozpoczyna się proces aktywnego poszukiwania 
zatrudnienia. Pośrednicy Pracy będą wspierać działania związane 
z poszukiwaniem pracy porzez: wyszukiwanie ofert pracy, nawią-
zywanie kontaktów z pracodawcami, pomoc w przygotowaniu 
dokumentów aplikacyjnych. 

Grupowe Warsztaty Aktywizacji Zawodowej
(16 godz. zajęć ogółem , w tym  4 spotkania  w pobliżu 
miejsca zamieszkania po 4 godz. raz/dwa razy w mie-

siącu; grupa do 10 os.)
Dzięki udziałowi w warsztatach przygotujemy naszych Uczestników 
do aktywnego poszukiwania pracy, poznają  sztukę autoprezentacji, 
zdobędą umiejętności niezbędne do poruszania się po otwartym 
rynku pracy.
Pomoc doradcza - Konsultacje indywidualne

(ogółem 8 godz. na uczestnika)
- Aby lepiej przygotować naszych  Beneficjentów do rozmowy kwa-
lifikacyjnej  i pisania dokumentów aplikacyjnych, do dyspozycji 
w trakcie sesjiindywidualnych będzie Doradca zawodowy (4 godz. 
konsultacji dlakażdego uczestnika). 
- Do dyspozycji uczestników będzie Psycholog oraz Prawnik (ogó-
łem możliwość do 4 godz. konsultacji dla każdego uczestnika) 

PORTFOLIO

ETAP II
POŚREDNICTWO 
PRACY

ETAP III
GRUPOWE 
WARSZTATY AKTY-
WIZACJI I INDYWI-
DULNE WSPARCIE 
DORADCZE

„AKTYWNY NA RYNKU PRACY”
GRUPOWE WARSZATY AKTYWIZACYJNE, DORADZTWO INDYWIDUALNE, 

SŁUGI POŚREDNICTWA PRACY

„Multimedialne portfolio”
każdy z uczestników  opracuje we współpracy z doradcami  

„Portfolio Zawodowe”  będące indywidualna WIZYTÓWKĄ czyli  
charakterystyką uczestnika z opisem kompetencji, 

doświadczenia zawodowego, wykształcenia oraz z 
załączonymi referencjami. – pozwoli to na sprawne dotarcie do 

PRACODAWCÓW poprzez internet

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

POZNAJ SIEBIE - WYKORZYSTAJ SZANSĘ       Podniesienie Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych



Szanowni Państwo,
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ma przy-
jemność  poinformować, iż realizuje projekt  POZNAJ SIEBIE 
- WYKORZYSTAJ SZANSĘ. Podniesienie aktywności zawo-
dowej niepełnosprawnych” w ramach Programu Operacyjny 
Kapitał Ludzki - Priorytet VI. Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie 
osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku 
pracy.

Niska aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych 
stanowi poważny problem społeczno – ekonomiczny, a 
jednym ze wskazywanych przez ekspertów powodów 
zaistniałej sytuacji jest brak dostatecznych działań wspie-
rających aktywizacje zawodową tej grupy społecznej 
Projekt jest odpowiedzią na zaobserwowane problemy 
osób niepełnosprawnych, obejmuje zarówno działania 
mające na celu przygotowanie osób niepełnosprawnych 
do wejścia na rynek pracy, takie jak indywidualne 
oraz grupowe wsparcie psychologiczne i spo-
łeczne, jak i działania bezpośrednio związane z zatrud-
nieniem tj. doradztwo zawodowe i pośrednic-
two pracy. 

Projekt realizowany jest w okresie od 23 lutego 
2009 r. do 31 grudnia 2010 r.

Projekt skierowany jest do 100 osób nie-
pełnosprawnych o umiarkowanym stopniu  
niepełnosprawności,  zamieszkałych na Dolnym 
Śląsku., pozostających bez zatrudnienia, zdolnych i goto-
wych do podjęcia zatrudnienia na co najmniej ½ etatu 
(tzn. mogą pracować co najmniej 4 godziny dziennie -  
brak przeciwwskazań zdrowotnych).
Wszystkie wzory formularzy zgłoszenio-
wych oraz regulamin rekrutacji są udostęp-
nione na stronie internetowej oraz w biurze 
Projektu.
 
Działania w projekcie skierowane są również do insty-
tucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych a 
także do pracodawców. 
Organizujemy spotkania informacyjno- 
promocyjne oparte o tematyczne moduły dyskusyj-
ne dotyczące problemów osób niepełnosprawnych na 
rynku pracy. 
Na zakończenie projektu zrealizujemy konferencję 
upowszechniającą osiągnięte rezultaty projektu, w 
tym wypracowaną metodologię aktywizacji zawodowej 
osób niepełnosprawnych 

Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób nie-
pełnosprawnych poprzez zastosowanie instru-
mentów wsparcia zawodowo – psychologicz-
nego jest najskuteczniejszym narzędziem aby 
ostatecznie jak najwięcej osób niepełnosprawnych mo-
gło samodzielnie funkcjonować na otwartym  
rynku pracy.
Zaplanowane w ramach Projektu wsparcie  opiera się na  
następujących  spójnych działaniach:

CEL PROJEKTU

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

KTO MOżE UCZESTNICZYć
W PROJEKCIE

SCHEMAT DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

Zgłoszenie chęci udziału w projekcie
należy  wypełnić  KWESTIONARIUSZ UCZESTNICTWA.
ważne:  należy  dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności.

Rozmowa z Doradcą Zawodowym 
personel Biura projektu umówi każdą  osobę zainteresowaną 
uczestnictwem w projekcie na spotkanie z  Doradcą zawodowym 
na rozmowę kwalifikacyjną 
- po otrzymaniu końcowej weryfikacji dokumentów formnych oraz 
wyników rozmowy kwalifikacyjnej każdy zakwalifikowany UCZEST-
NIK projektu podpisuje deklaracje przystąpieniado projektu w for-
mie umowy.

REKRUTACJA

Konsultacja z Lekarzem Medycyny Pracy 
(1 godz. na uczestnika)

Każdy uczestnik poprzez konsultacje z lekarzem medycyny pracy  
(forma: ogólne badanie, rozmowa, analiza dokumentów medycznych 
niepełnosprawności) otrzyma wskazania ogólne w jakich zawodach 
może podjąć zatrudnienie ze względu na  cechy swojej niepełno-
sprawności.
Konsultacja z Psychologiem i Doradcą Zawodowym 

(2 godz. na uczestnika)
Doradca lub Psycholog ocenią wstępnie potencjał zawodowy uczestnika.

Wywiad w terenie (2 godz. na uczestnika)
Doradca środowiskowy  odbędzie rozmowę z osobami z najbliższe-
go otoczenia tj. z rodziną lub przedstawicielem WTZ – cel: poznamy 
przyczyny problemów związanych ze znalezieniem pracy.

6- dniowe Grupowe Warsztaty Psychologiczne
(24 godz. zajęć w grupach 5 os.)

Dzięki udziałowi w zajęciach warsztatowych z Psychologiem i Do-
radcą, UCZESTNIK PROJEKTU lepiej pozna swoje mocne strony, 
rozwinie umiejętności społeczne, pozna metody pracy w grupie oraz 
nawiąże kontakt  z osobami o podobnej sytuacji na rynku pracy.

IPD- Indywidualny Plan Działania
(6 godz. indywidualnego doradztwa w ramach wyjazdu)

Razem z doradcą zawodowym każdy uczestnik zaplanuje krok po 
kroku swoją  indywidualną „ścieżkę” zawodową, tak aby zdobyć 
pracę. Poprzez program spotkań indywidualnych Uczestnik  będzie 
potrafił określić swoje predyspozycje zawodowe, możliwości, prefe-
rencje. 

ETAP I
KONSULTACJE 
INDYWIDUALNE

ETAP II
OPRACOWANIE 
„INDYWIDUALNEGO 
PLANU DZIAŁANIA”
- WARSZTATY  
WYJAZDOWE

„POZNAJ SIEBIE – WYKORZYSTAJ SZANSĘ”
doradcze konsultacje indywidualne oraz  6 – dniowe wyjazdowe warsztaty grupowe 

Zapewniamy:
•  bezpłatne materiały warsztatowe i ćwiczeniowe,
•  bezpłatny transport z miejsca zamieszkania do  

miejsca realizacji warsztatów i z powrotem,
•  bezpłatne wyżywienie i poczęstunek w trakcie  

warsztatów wyjazdowych i stacjonarnych,
•  bezpłatne noclegi w hotelach o odpowiednim standar-

dzie, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.
•  stały nadzór opiekuna grupy na warsztatach wyjazdowych

WSZYSTKIE KOSZTY UDZIAŁU   
DLA  UCZESTNIKÓW
Są BEZPŁATNE
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