
Kompleksowy program wsparcia
niepełnosprawnych studentów i absolwentów

 na otwartym rynku pracy
etap ||

Program współfinansowany ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach

programu pilotażowego ABSOLWENT.



Fundacja Sustinae zaprasza studentów ostatniego roku studiów i absolwentów małopolskich
uczelni wyższych do skorzystania z programu współfinansowanego ze środków PFRON,
dedykowanego osobom z niepełnosprawnością pozostającym bez zatrudnienia.
Przedstawiamy Państwu szczegóły projektu i wierzymy, że stanie się on interesującą
alternatywą dla działań aktywizujących prowadzonych przez Państwa Uczelnię.

CZAS REALIZACJI

1.10.2019- 30.09.2020

ZASIĘG TERYTORIALNY

województwo małopolskie, śląskie, mazowieckie

ADRESACI PROJEKTU

studenci ostatniego roku studiów I, II, lub III stopnia, studenci studiów podyplomowych

absolwenci małopolskich, śląskich, mazowieckich uczelni wyższych, którzy uzyskali
dyplom lub absolutorium w ciągu ostatnich 5 lat

osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności 

osoby pozostające bez zatrudnienia

CEL PROJEKTU

Celem programu jest wsparcie studenta/absolwenta w sprawnym wejściu na rynek pracy.
Wsparcie zostanie zrealizowane poprzez zintegrowane działania oparte o diagnozę
sytuacji beneficjentów poprzez wyznaczenie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery
zawodowej, świadczenie poradnictwa zawodowego, wsparcie asystenta rynku pracy,
grupowe warsztaty treningu pracy, podniesienie kwalifikacji poprzez szkolenia zawodowe i
umożliwienie zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego.  Łącznie z programu
skorzysta 150 osób!



FORMY WSPARCIA

. Diagnoza sytuacji w kontekście biopsychospołecznym, z uwzględnieniem czynników
osobowych i środowiskowych w wymiarze średnio 6 godz. na Uczestnika
 Zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery - średnio 20 godzin 
 Grupowe warsztaty treningu pracy - 6- dniowe warsztaty 
 Wsparcie asystenta rynku pracy do końca września 2020 r.- średnio 20 godzin 
 Udział w szkoleniach specjalistycznych, branżowych i kursach językowych- średnio 80
godzin szkoleniowych (możliwość realizacji szkoleń/kursów w czasie zatrudnienia, do
końca IX 2020 r.)
 4-miesięczny płatny staż zawodowy wynagrodzenie w wys. 2100 zł brutto
 Dodatek motywacyjny w poczet pokrycia kosztów zakwaterowania, dojazdu 

 do pracodawcy, zatrudnienia w wys. 400 zł/miesiąc przez cały okres trwania projektu
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NABÓR DO PROGRAMU

Nabór do programu trwa do wyczerpania miejsc.. Rekrutacja odbywa się w turach
dwutygodniowych. Pierwszeństwo przyjęcia do programu w każdej turze mają osoby
kończące małopolskie, śląskie i mazowieckie uczelnie wyższe, z poza ośrodków
akademickich w Krakowie i Warszawie.

KONTAKT:
 absolwent_malopolska@fundacjasustinae.org

+ 48 883 340 209

Zapraszamy!


