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Je?li brakuje Ci pewno?ci siebie, si?y przebicia na rynku pracy i uwa?asz, ?e masz niewystarczaj?ce kwalifikacje
zawodowe zapraszamy Ci? do udzia?u w projekcie „Centrum Animacji Kariery Osób M?odych. Program
aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób niepe?nosprawnych z Gminy Miejskiej Kraków i powiatu krakowskiego”,
realizowanym przez Fundacj? Sustinae.

M?odej osobie niepe?nosprawnej odnalezienie si? na rynku pracy mo?e stanowi? du?y problem, z uwagi na brak
do?wiadczenia oraz niewystarczaj?ce kwalifikacje. D?ugotrwa?e pozostanie bez pracy, a co za tym idzie - gasn?ca
potrzeba samorozwoju przyczynia si? do znacznego obni?enia jako?ci ?ycia m?odego cz?owieka, a kolejno
wykluczenia z rynku pracy.

- Naszym celem jest wprowadzenie m?odego pokolenia pracowników niepe?nosprawnych na rynek pracy – opisuje
Adriana Skupie?, koordynatorka projektu. - Do projektu poszukujemy 25 m?odych osób w wieku 18-29 lat,
niepracuj?cych, nieucz?cych si? stacjonarnie, które mieszkaj? na terenie gminy Kraków lub powiatu
krakowskiego. Na zg?oszenia do udzia?u w projekcie czekamy do ko?ca lutego 2018 roku, ale liczba miejsc jest
ograniczona.

Uczestnicy projektu b?d? mie? mo?liwo?? indywidualnych spotka? z doradc? zawodowym, trenerem pracy, równie?
wezm? udzia? w warsztatach z umiej?tno?ci psychospo?ecznych oraz cyklu szkole? zawodowych, które przyczyni?
si? do zmiany lub podniesienia kwalifikacji zawodowych. – Na 25 uczestników projektu czeka mo?liwo?? odbycia
szkole? certyfikowanych ze stypendium szkoleniowym, p?atnego 3- miesi?cznego sta?u zawodowego, lub
otrzymania oferty pracy – zach?ca Adrianna Skupie?.

Fundacja Sustinae w trakcie trwania projektu jest w sta?ym kontakcie z pracodawcami i organizatorami sta?y, co
pozwoli na bie??cy monitoring lokalnego rynku pracy oraz promocj? uczestników projektu jako warto?ciowych
pracowników.
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Projekt jest wspó?finansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. Realizowany
jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Ch?tne osoby prosimy o kontakt pod numerem:
883 340 209, e-mail: aneta.duch@fundacjasustinae.org [2] lub osobisty w biurze Fundacji.

Wi?cej informacji o projekcie „Centrum Animacji Kariery Osób M?odych. Program aktywizacji zawodowoedukacyjnej osób niepe?nosprawnych z Gminy Miejskiej Kraków i powiatu krakowskiego” na stronie internetowej
Fundacji : www.fundacjasustinae.org [3].
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