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Celem g?ównym Projektu jest zwi?kszenie zatrudnienia w?ród osób z niepe?nosprawno?ci?
posiadaj?cych wykszta?cenie wy?sze i/lub b?d?cych na ostatnim roku studiów, poprzez
zaplanowanie i wdro?enie indywidualnej ?cie?ki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.
Uczestnikami projektu mog? by? osoby, które:
1. S? absolwentami szko?y wy?szej lub s? na ostatnim roku studiów wy?szych;
2. Posiadaj? aktualne orzeczenie o stopniu niepe?nosprawno?ci (lub orzeczenie
równowa?ne);
3. Na dzie? przyst?pienia do projektu pozostaj? bez zatrudnienia.
Uczestnicy projektu mog? liczy? na:
1. Wsparcie doradcy zawodowego, dla ka?dego z uczestników Projektu zostanie
przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metod? Clifton Strengths Finder
Assesment;
2. Wsparcie psychologa/coach’a kariery;
3. Atrakcyjne warsztaty, z nast?puj?cych zagadnie?:
Autoprezentacja
Organizacja czasu pracy
Cele, regu?y, konsekwencje
Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole
Praca zespo?owa, zadaniowanie i odpowiedzialno??

4. Szkolenie z urz?dze? i technologii wspomagaj?cych osoby z niepe?nosprawno?ciami
w ?rodowisku zawodowym - dla wybranych uczestników
5. Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;
6. P?atne 3-miesi?czne sta?e aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w
ka?dym z okresów realizacji projektu)
7. Wsparcie opiekunów sta?owych.
W ramach Projektu Mi?dzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa nast?puj?ce koszty:
1. profesjonalnej obs?ugi merytorycznej podczas organizowanych wspar?;
2. wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkole?;
3. ubezpieczenia od nast?pstw nieszcz??liwych wypadków uczestników podczas
organizowanych wspar?;
4. materia?ów szkoleniowych;
5. wy?ywienia podczas udzia?u w warsztatach i szkoleniach;
6. zakwaterowania podczas udzia?u w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z
uzasadnionych przyczyn nie s? w stanie dojecha? z miejsca zamieszkania w dniu w
którym odbywa si? szkolenie lub warsztat (np. odleg?o?? powy?ej 100 km); koszty
pokrywane b?d? do momentu wyczerpania bud?etu ?rodków przeznaczonych na ten
cel;
7. dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysoko?ci kwoty
przewidzianej w bud?ecie i do momentu wyczerpania bud?etu ?rodków
przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowi?zuj?cym „Regulaminem rozliczenia
kosztów podró?y – projekt pn. „GraduatON”.
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Zapraszamy do kontaktu:
telefon: 728 442 860; e-mail: kamila.zarkowska@reaxum.eu
wi?cej informacji pod adresem https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie
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