REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie
„Pomoc szyta na miarę!”
CEL NASZEJ PRACY
Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
i psychiczną
Wsparcie dopasowane do Twoich potrzeb
Wsparcie w załatwianiu spraw codziennych
Wsparcie w znalezieniu i utrzymaniu pracy
Wsparcie w usamodzielnieniu
JAK SIĘ ZGŁOSIĆ DO PROJEKTU?
Przyjdź do naszego biura na ulicę Lubelską 21
Wciśnij domofonem numer 21
Wejdź po schodach na parter
Odwiedź nas w godzinach otwarcia biura
Przyjmujemy od poniedziałku do piątku, od 8:00 do 16:00
MOŻESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE, JEŚLI:
Masz aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
Skończyłeś/ skończyłaś 18 lat
Mieszkasz w województwie małopolskim
(nie musisz mieć meldunku)
Chcesz być bardziej samodzielny/ samodzielna
Chcesz, aby pomagała Ci druga osoba
Zgodzisz się na zebranie Twoich danych osobowych
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PRZYNIEŚ DO NAS DOKUMENTY:

Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
Zaświadczenie z Urzędu Pracy informujące
o zakwalifikowaniu do profilu pomocy
Zaświadczenie lekarskie lub opinię psychologiczną

JAK BĘDZIE WYGLĄDAĆ TWOJE PRZYJĘCIE DO PROJEKTU?
ETAP PIERWSZY
Przyjdź w wyznaczonym terminie, w godzinach pracy biura
projektu
Weź oryginał orzeczenia o niepełnosprawności oraz inne
wymagane dokumenty – oddamy Ci je jak je przeglądniemy
Zapoznaj się z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa”
Wypełnij zgłoszenie do projektu
Pracownik projektu przyjmie Twoje zgłoszenie i zrobi ksero
dokumentów
Pracownik opowie Ci o tym na jakie wsparcie możesz liczyć
i odpowie na pytania
W terminie do dwóch tygodni poinformujemy Cię, czy
dostałeś/dostałaś się do projektu

ETAP DRUGI
Pracownik projektu zaprosi Cię na spotkanie
Na spotkaniu pracownik przeprowadzi z Tobą rozmowę na
temat sytuacji społecznej i zawodowej, motywacji do udziału
w projekcie i stanu zdrowia
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ETAP TRZECI
W terminie do 2 tygodni powiadomimy Cię czy
zostałeś/zostałaś przyjęty/przyjęta do projektu
Jeśli zostałeś/zostałaś przyjęta otrzymasz termin spotkania,
na którym podpiszesz umowę udziału w projekcie
Jeśli nie zostaniesz przyjęty/przyjęta do projektu możemy
spotkać się z Tobą, żeby wyjaśnić Ci powody tej decyzji
SPECJALIŚCI W PROJEKCIE
Trener/ka aktywności
Trener/ka pracy
Psycholog
Doradca zawodowy
WSPARCIE, JAKIE MOŻESZ OD NAS OTRZYMAĆ
Pomożemy Ci być bardziej samodzielnym/ną
Określimy Twoje umiejętności społeczne i zawodowe
Skorzystasz z indywidualnych spotkań z psychologiem
Będziesz mógł/mogła sprawdzić swoją samodzielność
w mieszkaniu wspomaganym
Będziesz mógł/mogła poznać różne miejsca pracy na
praktykach przy wsparciu trenera pracy
Będziesz mógł/mogła pójść na kurs i staż
Pomożemy Ci napisać CV i porozmawiać z pracodawcą
Pomożemy Ci znaleźć i utrzymać pracę
Trener/ka pracy będzie z Tobą na stanowisku pracy,
dopóki nie poczujesz się samodzielny/ samodzielna
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PROFIL SPOŁECZNO – ZAWODOWY I INDYWIDUALNA ŚCIEŻKA REINTEGRACJI (IŚR)
To dokumenty, w których zapisujemy:


jakie masz mocne i słabe strony



co wspólnie zrobimy abyś zwiększył/ zwiększyła
samodzielność w życiu i w pracy

KONTAKT Z TWOIMI BLISKIMI
Jeśli wyrazisz zgodę to pracownicy projektu skontaktują się
z osobami, które Cię wspierają
Wspólnie z Twoimi bliskimi zastanowimy się, jak najlepiej
Cię wesprzeć
Twoi bliscy będą mogli wziąć udział w warsztatach
DODATKOWE INFORMACJE O PROJEKCIE
Udział w projekcie jest bezpłatny
Wszystkie działania służą zwiększeniu Twojej aktywności
i samodzielności
Wsparcie w projekcie jest prowadzone w formie spotkań
z pracownikami
Na spotkaniach pracownicy będą z Tobą rozmawiać
i wypełniać dokumenty
Czasem będziemy Cię prosić o wypełnianie formularzy
Wspólnie z Tobą ustalimy, jak długo będziesz w projekcie
i jakie dostaniesz wsparcie
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MIEJSCA, GDZIE BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ SPOTKANIA
Biuro projektu
Warsztaty Terapii Zajęciowej
W terenie
Twoje miejsce zamieszkania
Miejsce praktyk, kursów, staży i zatrudnienia
TWOJE OBOWIĄZKI W PROJEKCIE
Punktualne przychodzenie na zaplanowane spotkania ze
specjalistami
Potwierdzanie swojej obecności na spotkaniu przez podpis na
dokumentach wskazanych przez pracownika
Współpraca z pracownikami projektu
Rozmowy na temat Twojej sytuacji społeczno – zawodowej.
Dzięki temu dostaniesz jak najlepsze wsparcie
Dostarczanie do biura projektu umów i dokumentów o które Cię
poprosimy np. umowa o pracę,
POINFORMUJ NAS
O sytuacjach mogących wpłynąć na możliwość udziału
w proponowanych w projekcie działaniach
O poprawie Twojej sytuacji życiowej, zawodowej,
finansowej, zdrowotnej
O tym, że dostałaś/dostałeś pracę lub rozpocząłeś naukę
KIEDY ZAKOŃCZYSZ UDZIAŁ W PROJEKCIE?
Gdy zrealizujesz wszystkie działania na które się
umówisz
Gdy będziesz na tyle samodzielny/ samodzielna że nie
będziesz więcej potrzebować pomocy pracowników
projektu
Nie później niż z dniem zakończenia projektu, t. j.
31.03.2021 r.
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