
 
 
 

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Trwa rekrutacja do III edycji projektu „Kariera dla Ciebie II – laboratorium 
aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością” współfinansowanego  
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 
Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością z województwa pomorskiego, w tym 
także do niepełnosprawnych studentów uczących się w trybie zaocznym oraz absolwentów  
z niepełnosprawnością pozostających bez zatrudnienia. Uczestnikiem może zostać osoba 
niezatrudniona w wieku 15 – 64 lat. Zaplanowano udział 30 uczestników, po 10 w każdej z 
trzech edycji.  
 
Głównym celem przedsięwzięcia jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 
pozostających bez zatrudnienia zagrożonych wykluczeniem społecznym.  
 
Opis działań: 

1. Indywidualne sesje z doradcą zawodowym  
2. Wsparcie pośrednika pracy  
3. Indywidualne sesje z psychologiem  
4. Indywidualne sesje z coachem kariery  
5. Warsztaty grupowe (64h), w tym m.in.: metody rekrutacji i selekcji; rynek pracy 

otwarty dla wszystkich; metody poszukiwania pracy; profesjonalne dokumenty 
aplikacyjne; efektywność i asertywność na rynku pracy 

6. Szkolenia (144h) obejmujące m.in.: rozwój umiejętności interpersonalnych (trening 
umiejętności interpersonalnych, praca w zespole pracowniczym), etykietę i wizerunek 
w pracy (savoir vivre w biznesie, stylizacja wizerunku, autoprezentacja i prowadzenie 
spotkań), obsługę klienta (profesjonalna obsługa klienta, techniki sprzedaży, sztuka 
negocjacji), pracownika biurowego (profesjonalne biuro wizytówką firmy, 
korespondencja i dokumentacja biurowa, zarządzanie czasem i organizacja pracy), 
zagadnienia prawne (prawo pracy z uwzględnieniem zagadnień dotyczących 
niepełnosprawności, uprawnienia, ulgi i świadczenia) oraz ekonomię społeczną (ABC 
ekonomii społecznej, zakładanie i prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej, 
budowanie i rozwój partnerstw lokalnych) 

7. TRZYMIESIĘCZNE STAŻE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW Z COMIESIĘCZNIE 
WYPŁACANYM STYPENDIUM 

 
UDZIAŁ W ZAJĘCIACH JEST BEZPŁATNY. 
ZWRACAMY KOSZTY DOJAZDÓW.  
 
Jeżeli masz trudności w znalezieniu pracy, jesteś osobą ambitną i gotową do rozwoju, to ten 
projekty jest dla Ciebie. Poszukujemy osób, które pragną wejść na rynek pracy, odkryć swój 
potencjał.  
 
Aby zgłosić chęć udziału w projekcie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny 
na stronie internetowej projektu www.karieradlaciebie.pl i odręcznie go podpisać,  
a następnie wraz z CV i kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności dostarczyć lub 
wysłać pocztą na adres: 
 

Fundacja Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych 
Integralia 
ul. Hestii 1 
81-731 Sopot 

http://www.karieradlaciebie.pl/


 
 
 

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Przyjmowanie dokumentacji rekrutacyjnej trwa do 21 listopada 2014 do godz. 12:00 
(decyduje data wpływu). 20 osób z największą liczbą punktów weźmie udział w kolejnych 
etapach rekrutacji.  
 
Więcej na stronie: www.karieradlaciebie.pl w zakładce Rekrutacja.  
 
Kontakt: 
Fundacja Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych 
Integralia 
ul. Hestii 1, 81-731 Sopot 
tel. +48 58 559 45 97 
tel. +48 58 559 45 98 
tel. +48 58 555 60 92 
e-mail: projekty@integralia.pl 
 
Nie czekaj, zgłoś się! 
 

http://www.karieradlaciebie.pl/
mailto:projekty@integralia.pl

