Jesteś osobą z niepełnosprawnościami?
Chcesz znaleźć ciekawą pracę, a nie wiesz jak jej szukać?
Brakuje Ci doświadczenia zawodowego? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje?
Chcesz spróbować swoich sił w pracy podczas stażu i zdobyć kolejne doświadczenia
zawodowe?

Jesteś osobą z niepełnosprawnościami?
Chcesz znaleźć ciekawą pracę, a nie wiesz jak jej szukać?
Brakuje Ci doświadczenia zawodowego? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje?
Chcesz spróbować swoich sił w pracy podczas stażu i zdobyć kolejne doświadczenia
zawodowe?

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w projekcie
OD STAŻU DO ANGAŻU – aktywizacja społeczno-zawodowa osób
z niepełnosprawnościami

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w projekcie
OD STAŻU DO ANGAŻU– aktywizacja społeczno-zawodowa osób z
niepełnosprawnościami

PRZYŚLIJ NAM SWOJE CV NA ADRES: power@firr.org.pl






Z CZEGO MOŻESZ SKORZYSTAĆ?
z 3-miesięcznego płatnego stażu,
z indywidualnego wsparcia coacha, doradcy zawodowego, psychologa, trenera pracy,
prawnika,
z warsztatów umiejętności miękkich,
z pomocy asystenta wspierającego podczas uczestnictwa w Projekcie,
ze zwrotu kosztów dojazdów na zajęcia, spotkania, kursy i staż,
ze specjalistycznych kursów zawodowych (komercyjnych).







KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?
Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
W wieku aktywności zawodowej: kobiety 18 - 60 lat, mężczyźni 18 - 65 lat,
Zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego,
Niepracujące,
Mające motywację do nauki i pracy.
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GDZIE MOŻNA DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O PROJEKCIE?
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
Oddział Warszawa
Plac Konstytucji 5/4, 00-657 Warszawa
Tel. (22) 400 50 73
www.firr.org.pl
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