
 

 

Projekt „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów 
wiejskich i małomiasteczkowych” 

Informacje ogólne 

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo od ponad 20 lat realizuje 
działania na polu aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Fundacja wspiera 
osoby ze wszystkimi rodzajami i stopniami niepełnosprawności, niezależnie od profilu zawodowego, a 
z jej pomocy korzystają osoby z całej Polski. 

Projekt Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych 
realizowany jest w ramach autorskiego programu Fundacji pn. Program e-Centra, którego celem 
strategicznym jest rozwój potencjału Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (tzw. e-Centrów) i 
wykorzystanie ich jako inkubatorów lokalnych inicjatyw rozwojowych. Dążymy do tego, aby 
modelowe e-Centrum wspierało samorząd w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz 
umożliwiało dokształcenie, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, rozwój osobisty oraz integrację 
mieszkańców danego regionu ze szczególnym uwzględnieniem osób z grup defaworyzowanych,  
w tym osób niepełnosprawnych. Partnerem strategicznym Programu jest Microsoft. 

Etapy zaangażowania uczestnika w działania projektów 

 

 

Sprawdzenie umiejętności i kompetencji 
uczestników/-czek w celu dopasowania 

właściwych metod wsparcia- opracowanie 
Indywidualnych Planów Działania (IPD)  

podnoszenie kompetencji zawodowych i 
interpersonalnych                                                                       

(szkolenia, kursy, doradztwo) 

Wprowadzenie na rynek pracy 

Wsparcie otoczenia osób niepełnosprawnych  



 

 

Diagnoza kompetencji i braków kompetencyjnych - opracowanie Indywidualnych 
Planów Działania (IPD) 

Każda osoba z niepełnosprawnością, przystępując do projektu, zostanie sprawdzona pod kątem 
potrzeb i możliwości. W tym celu przeprowadzone zostaną działania mające na celu ocenę sytuacji 
zawodowej, społecznej, zdrowotnej oraz potrzeb szkoleniowych osób niepełnosprawnych 
uczestniczących w projekcie. Diagnoza ta prowadzona będzie w formie indywidualnych spotkań 
z doradcami zawodowymi/psychologami. Po dokonaniu rozpoznania potrzeb, wspólnie z 
uczestnikiem projektu, opracowywane będą indywidualne plany działania (IPD), określające 
pożądane dla danej osoby rodzaje działań (np. kursów i szkoleń), mające na celu zdobycie 
odpowiednich umiejętności, kwalifikacji i kompetencji ułatwiających uzyskanie i utrzymanie 
zatrudnienia i/lub nauki.  

Działania podnoszące kompetencje zawodowe i interpersonalne                                                                       
(szkolenia, kursy, doradztwo) 
 

W projekcie przewidziano szereg działań ukierunkowanych na podniesienie kompetencji (osobistych 
i zawodowych) osób z niepełnosprawnością. Zaplanowane działania mają prowadzić do zwiększenia 
potencjału osób z niepełnosprawnością oraz ich atrakcyjności w oczach pracodawców.  
Będą zarazem przygotowywać beneficjentów projektu do podjęcia działań mających na celu 
zaistnienie na rynku pracy. Osoby z niepełnosprawnością z terenów wiejskich, to grupa szczególnie 
zaniedbana edukacyjnie i rozwojowo, dlatego też tak istotne jest kompleksowe wsparcie 
i przygotowanie jej do podjęcia zatrudnienia. Bez tych działań proces aktywizacji byłby bardzo 
utrudniony, czy często wręcz niemożliwy.  

 

Oferowane formy wsparcia 

Szkolenia 

Szkolenia podstawowe – 
komputerowe, językowe 

Szkolenia zawodowe 
wewnętrzne i zewnętrzne 

Poradnictwo prawne 
(indywidualne i grupowe)  

Indywidualne konsultacje 
prawne 

Grupowe poradnictwo 
prawne – seminaria 

prawne 

Doradztwo psychologiczne 

indywidualne konsultacje 
psychologiczne 

grupy wsparcia 

warsztaty umiejętności 
społecznych  

Doradztwo zawodowe 

indywidualne konsultacje 
zawodowe 

doradca zawodowy  

warsztaty grupowe z 
zakresu poszukiwania 

pracy 



 

 

 

Planujemy przeprowadzenie w projekcie różnorodnych działań o charakterze szkoleniowym 
dostosowanych do potrzeb edukacyjnych osób niepełnosprawnych. Oferta szkoleniowa będzie miała 
charakter zindywidualizowany. Każda osoba niepełnosprawna –uczestnik projektu – będzie miała 
wpływ na dobór oferty edukacyjnej dla siebie, która poprzez IPD oraz opracowaną w kontakcie 
z doradcą indywidualną ścieżkę zawodową będzie dostosowana do jej personalnych możliwości 
(ograniczeń) i preferencji. 

W ramach szkoleń podstawowych oferowanych w projekcie chcielibyśmy zaproponować:  

szkolenia IT: 
• Obsługa komputera i Internetu:  
• Word – różne poziomy zaawansowania  
• Excel – różne poziomy zaawansowania 
• Access – różne poziomy zaawansowania 
• PowerPoint – różne poziomy 

zaawansowania 
• Przygotowanie do zdobycia certyfikatu 

ECDL Core 
I inne w zależności od wskazań IPD. 
 

Szkolenia językowe: 
• Język angielski – różne poziomy 

zaawansowania  
• Język niemiecki–różne poziomy 

zaawansowania 

Szkolenia zawodowe (organizowane przez 
Fundację) 
• Bądź przedsiębiorczy (własna firma od A 

do Z) 
• III Sektor Twoją Szansą (Działalność 

organizacji pozarządowych, projekty) 
• Pracownik administracyjno – biurowy  
• Pracownik działu kadr i finansów  
• Fundusze strukturalne (Kurs skierowany 

jest do osób zainteresowanych 
aplikowaniem o środki europejskie w 
ramach instytucji, organizacji lub własnej 
firmy).  

• Obsługa komputera z systemem Linux 
• Grafika komputerowa (w oparciu o 

programy ADOBE)  
• Tworzenie stron internetowych w języku 

HTML i CSS 
• Zaawansowane techniki tworzenia stron 

internetowych CMS i PHP 
 Inne szkolenia w zależności od wskazań IPD 

Zewnętrzne szkolenia zawodowe 
 
Uczestnicy projektu uzyskają również możliwość 
sfinansowania kursów zewnętrznych, mających 
na celu uzyskanie zawodu / podniesienie 
kwalifikacji. Zewnętrzne kursy zawodowe 
(dobierane wg zapotrzebowania klienta – np. 
mobilny doradca handlowy, księgowa, operator 
wózka widłowego), mają na celu zapewnienie 
osobom niepełnosprawnych specjalistycznej 
wiedzy i umiejętności, dających szanse na 
uzyskanie nowego zawodu i aktualizację wiedzy 
w ramach uprzednio wykonywanej pracy. 
 

 

W ramach projektu proponujemy również Integracyjne Warsztaty Wyjazdowe oraz działania 
skierowane do osób bliskich uczestnikom projektu (np. rodzina). 



 

 

 
Wprowadzanie na rynek pracy 

 

Procedura zgłoszenia uczestnika/-czki projektu 

• Wypełnienie formularza zgłoszeniowego, 
• Przedstawienie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i innych dokumentów 

poświadczających stan zdrowia, 
• Osoby zarejestrowane jako bezrobotni w Urzędzie Pracy proszeni są o przedstawienie 

zaświadczenia z powiatowego urzędu pracy o zarejestrowaniu. jako osoba bezrobotna. 

Warunki uczestnictwa 

• Wiek: od 18 do 64 roku życia 
• Udokumentowana niepełnosprawność sprzężona (orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 

poświadczające dwie przyczyny niepełnosprawności/ orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności wraz z zaświadczeniem lekarskim) 

• Osoba nieaktywna zawodowo lub bezrobotna  

Kontakt: 

Informacje ogólne  
Zbigniew Rogalski (specjalista ds. rekrutacji): e-mail: 

zbigniew.rogalski@idn.org.pl  tel. 508-501-455        
 

Zgłoszenia uczestnictwa  prosimy kierować do: 
 

 

•Trener pracy będzie wspierał 
osobę niepełnosprawną w 
poszukiwaniu pracy oraz 
pierwszym okresie zatrudnienia, 
służył będzie także wsparciem 
pracodawcy i współpracownikom 
osoby niepełnosprawnej 

•Dzięki zorganizowanym stażom 
osoby niepełnosprawne będą miały 
możliwość przećwiczenia w 
naturalnym środowisku 
zawodowych umiejętności nabytych 
podczas nauki.  

•  Specjaliści do spraw pośrednictwa 
pracy będą w stałym kontakcie 
(osobistym, telefonicznym i 
mailowym) z pracodawcami oraz 
osobami poszukującymi pracy w 
ramach projektu (będą sprawdzać 
aktualność pozyskanych ofert pracy 
oraz weryfikować, którzy z 
rekomendowanych pracowników 
uzyskali zatrudnienie).   

•W proces planowania praktyk będzie 
zaangażowany doradca zawodowy 
oraz pośrednik pracy/ trener pracy, 
którzy na podstawie analizy IPD oraz 
przebiegu jego realizacji będą dbać o 
dostosowanie oferty praktyk 
do indywidualnych potrzeb danej 
osoby 

Praktyki 
zawodowe 

Pośrednictwo 
pracy 

Zatrudnienie 
wspomagane – 

wsparcie 
trenera pracy 

Staże 
rehabilitacyjne 
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