Szanowni Państwo,

w imieniu Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Arbitrażu Sp. z o.o. mamy
przyjemność poinformować Państwa, o rozpoczęciu realizacji projektu „Możemy więcej!”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.

Projekt „Możemy więcej!” skierowany jest do bezrobotnych i nieaktywnych
zawodowo osób niepełnosprawnych w wieku 18 – 64 lata, zamieszkałych na terenie
powiatów: kędzierzyńsko-kozielskiego i prudnickiego województwa opolskiego.

Celem projektu jest aktywne włączenie osób niepełnosprawnych w życie zawodowe
poprzez likwidacja trudności i barier z jakimi spotykają się one podczas poszukiwania pracy.
Poszczególne formy wsparcia mają ułatwiać Uczestnikom Projektu poruszanie się na rynku
pracy i zwiększyć ich konkurencyjność, a także odbudować wiarę we własne możliwości.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatne i gwarantuje Uczestnikom Projektu:
 atrakcyjne stypendia szkoleniowe i stażowe;
 ubezpieczenie NNW przez cały okres uczestnictwa w projekcie;
 możliwość podjęcia zatrudnienia po odbyciu stażu;
 profesjonalne materiały szkoleniowe i catering podczas szkoleń zawodowych;
 dogodna lokalizacja szkoleń w salach bez barier architektonicznych;
 zwrot kosztów opieki nad osoba zależną oraz zwrot kosztów dojazdu na
poszczególne formy wsparcia!

W ramach projektu „Możemy więcej!”, w okresie od 01.03.2015r. do 31.12.2015r. będą
prowadzone następujące formy wsparcia:

BLOK AKTYWIZACYJNY

BLOK SZKOLENIOWY

BLOK ZAWODOWY

 INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE
- diagnoza potrzeb szkoleniowych
- przygotowanie indywidualnego planu działania
-badanie predyspozycji zawodowych
 INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
- wzmocnienie poczucia własnej wartości
- pomoc w wyeliminowaniu osobistych barier utrudniających funkcjonowanie
na rynku pracy
- pomoc w rozwiązywaniu problemów zawodowych
 POŚREDNICTWO PRACY
- zapoznanie z metodami poszukiwania pracy
- pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych
- informowanie o uprawnieniach dla niepełnosprawnych pracowników

 SZKOLENIA ZAWODOWE (ok. 120 godzin na Uczestnika Projektu)
- powiązane ze stanowiskiem pracy, na którym Uczestnik będzie odbywał staż
-zakończone uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje

 5 MIESIĘCZNE STAŻE ZAWODOW
- praktyczne pogłębienie zdobytych kwalifikacji
- zdobycie doświadczenia zgodnego z potrzebami rynku pracy

ZAINTERESOWANY OSOBY ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!!
W imieniu Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Arbitrażu Sp. Z o.o
zwracamy się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie informacji
o projekcie „Możemy więcej!”
wśród Państwa pracowników, podopiecznych i interesantów,
a także o możliwość umieszczenia materiałów informacyjnych
dotyczących projektu na terenie Państwa zakładu.
Z góry bardzo dziękujemy:)
Biuro projektu „Możemy więcej!”
Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości i Arbitrażu Sp. z o.o
ul. Reymonta 14/72, 45-066 Opole
tel. 77/ 88 72 365
e-mail:biuro@mozemywiecej.com
www.mozemywiecej.com

