
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji- ,,FAR” zaprasza osoby niepełnosprawne, nieaktywne zawodowo 
lub bezrobotne posiadające niepełnosprawnośd znaczną lub umiarkowaną sprzężoną do udziału              
w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego: 

 

Projekt Czas 
trwania 

Rekrutacja Beneficjenci Kontakt  

„Wsparcie absolwentów we 
wchodzeniu na rynek pracy 
II”-  ,,Absolwent II” 

styczeo 
2014- luty 

2015 

cały okres 
trwania 
projektu 

16-30 lat, ukooczona 
szkoła 

ponadgimnazjalna 

rafal.kwapulinski@far.org.pl 
32 471 09 58; 506 137 273 

„Wsparcie osób z rzadko 
występującymi 
niepełnosprawnościami i 
niektórymi 
niepełnosprawnościami 
sprzężonymi w wieku 45+ na 
rynku pracy II”-  ,,45+II” 

 
 

grudzieo 
2013-luty 

2015 

 
 

cały okres 
trwania 
projektu 

 
 

45-65 lat 

 
 

karolina.swoboda@far.org.pl 
mirella.studnik@far.org.pl 
32 471 09 58; 506 137 273 

,,Wsparcie osób 
niepełnosprawnych ruchowo 
na rynku pracy IV” 

kwiecieo 
2014-luty 

2015 

cały okres 
trwania 
projektu 

16-65 lat, z 
niepełnosprawnością 

ruchową 

marta.olejniczak@far.org.pl 
daniel.magdziorz@far.org.pl 
32 471 09 58; 506 137 273 

  
 Fundacja Aktywnej Rehabilitacji- ,,FAR” jest organizacją pozarządową działającą od 25 lat na rzecz 
osób niepełnosprawnych.  

Bezrobotne, nieaktywne zawodowo osoby niepełnosprawne w ramach projektów będą miały 
możliwośd skorzystania całkowicie bezpłatnie z następujących form wsparcia: 

 indywidualny plan działania opracowany przez doradcę zawodowego, 

 wyjazdowe Warsztaty Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Wiśle, składające się z bloków: 
psychologicznego, doradczego, prawnego, ,,niezależnego życia”, 

 szkolenie zawodowe (np. grafik komputerowy, pracownik biurowy, księgowa, bukieciarz), 

 szkolenie podnoszące kwalifikacje (np. kurs językowy, kurs prawa jazdy kat. B), 

 zajęcia z zakresu przedsiębiorczości i zakładania działalności gospodarczej oraz spółdzielczości 
socjalnej, 

 staż rehabilitacyjny (min. 3 miesiące) - nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania 
pracy przez wykonywanie zadao w miejscu pracy, 

 praktyki zawodowe u pracodawcy, 

 indywidualne i grupowe wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, trenera pracy, lekarza, 
spec. ds. współpracy z pracodawcami, prawnika, konsultanta ,,niezależnego życia”, 

 wsparcie w kontynuacji nauki (zakup podręczników, pomocy naukowych, opłacenie czesnego i 
wpisowego, kursów przygotowawczych, opłat egzaminacyjnych), 

 konsultacji indywidualnych, grupy wsparcia dla rodzin/opiekunów, 
Jeśli są Paostwo zainteresowani prosimy o kontakt z biurem regionalnym FAR: 

 

Biuro regionalne FAR 

Mikołów 

Os Grunwaldzkie 10 

Kontakt telefoniczny: 32 471 09 58; 506 137 273 

e-mail: biuro.slaskie@far.org.pl 
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