Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo,
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR chciałaby zaprosić Państwa placówkę do współpracy
w zakresie szeroko rozumianego wspierania osób niepełnosprawnych w przechodzeniu na otwarty
rynek pracy.
Wykorzystując nasze doświadczenie i doskonale wyszkolone kadry, w tym osoby
niepełnosprawne, dzięki uzyskaniu wsparcia Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet I „Zatrudnienie i integracja społeczna” oraz wsparcia
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, rozwijamy tego typu działania na
terenie całego kraju. W ramach projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy
III” – Fundacja Aktywnej Rehabilitacji wspiera oraz przygotowuje określone grupy osób
z niepełnosprawnością ruchową do wejścia i powrotu na rynek pracy oraz do podjęcia lub
kontynuowania nauki przez te osoby.
Regionalne Biuro Fundacji Aktywnej Rehabilitacji umożliwia bezpośrednie dotarcie do
większej liczby osób niepełnosprawnych ruchowo potrzebujących wsparcia. Do jego zadań należy
kompleksowe wspieranie osób niepełnosprawnych w rozwiązywaniu wszystkich problemów
utrudniających im aktywne życie, zdobycie wykształcenia i wejście na otwarty rynek pracy.
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji jest organizacją pożytku publicznego. Od 1988 roku realizuje
i rozwija kompleksowy program aktywizacji osób niepełnosprawnych ruchowo, po urazie rdzenia
kręgowego poruszających się na wózku inwalidzkim. Na program składa się szereg różnorodnych
działań, zaczynając od pierwszego kontaktu, który obecnie ma miejsce już w szpitalu, poprzez obozy
Aktywnej Rehabilitacji, po działalność regionalną. W zakresie aktywizacji zawodowej prowadzimy już
bezpłatne kursy komputerowe i kursy prawa jazdy. Obecnie rozszerzamy naszą działalność
o wyjazdowe warsztaty aktywizacji zawodowej.
Podjęcie współpracy przyczyniłoby się do podniesienia jakości i poszerzenia zakresu wsparcia
oferowanego, tak przez FAR, jak i przez Państwa instytucję, osobom niepełnosprawnym. Współpraca
ta mogłaby polegać np.: na wymianie materiałów informacyjnych – plakatów, broszur, ulotek oraz
wszelkich informacji dotyczących możliwości zatrudnienia, dostępnych kursów doszkalających, czy
działań innych organizacji rządowych i pozarządowych skierowanych do osób niepełnosprawnych.
Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje z państwa strony.

Z poważaniem,
Dariusz Bołądź
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR ma przyjemność zaprosić Państwa instytucję do współpracy w
projekcie „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy III”, w zakresie szeroko rozumianego
wsparcia osób niepełnosprawnych w przechodzeniu na otwarty rynek pracy. Realizację projektu
zainicjował Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest to projekt systemowy,
finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze
środków PFRON.
Celem projektu jest wsparcie osób z niepełnosprawnością ruchową przy wejściu lub powrocie na
rynek pracy. Podejmujemy działania na rzecz wspierania i rozwoju aktywizacji zawodowej
bezrobotnych osób niepełnosprawnych. Wspieramy osoby niepełnosprawne w rozwiązywaniu
wszystkich problemów utrudniających im aktywne życie, zdobycie wykształcenia i wejście na otwarty
rynek pracy.
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji realizuje i rozwija kompleksowy program aktywizacji osób
niepełnosprawnych ruchowo, po urazie rdzenia kręgowego, poruszających się na wózku inwalidzkim.
Różnorodne formy działalności Fundacji skutecznie wypełniają lukę miedzy szpitalem a domem,
umożliwiając szybszy powrót do czynnego życia.
Jeśli szukają Państwo pracownika niepełnosprawnego ruchowo zapraszamy do kontaktu z Biurem
Regionalnym Fundacji Aktywnej Rehabilitacji w Poznaniu. Skontaktujemy Państwa z potencjalnym
pracownikiem i przygotujemy go profesjonalnie do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
Nasze działania mają na celu udzielenie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu
odpowiedniego zatrudnienia oraz utrzymania kontaktów z potencjalnymi pracodawcami. Współpraca z
doradcami zawodowymi umożliwia dopasowanie odpowiedniego stanowiska pracy do posiadanych
umiejętności, kwalifikacji zawodowych, wykształcenia oraz stopnia sprawności funkcjonalnej.
Świadczymy również bezpłatne poradnictwo w zakresie praktycznych rozwiązań problemów
związanych z pracą osoby niepełnosprawnej, tj. dostosowaniem stanowiska pracy, szkoleniami dla
pracowników w zakresie współpracy z osobą niepełnosprawną i innymi korzystnymi rozwiązaniami.
Zatrudniając osobę niepełnosprawną zyskują Państwo wiele przywilejów:
–

dobrze wykwalifikowanego specjalistę,

–

dofinansowanie do przystosowania miejsca pracy i wyposażenia,

–

miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika do 75%,

–

dofinansowanie do składek na ubezpieczenie społeczne tych pracowników,

–

zwrot kosztów zatrudnienia asystenta niepełnosprawnego pracownika,

–

zwolnienie z dokonywania miesięcznych wpłat do Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.

Szanowny Pracodawco nie myśl, że zatrudniasz niepełnosprawnego – pomyśl, że zatrudniasz
człowieka spełniającego Twoje oczekiwania kwalifikacyjne. Pracodawca, który zatrudnia osoby
niepełnosprawne zyskuje pozytywny wizerunek przedsiębiorcy, który łączy osiąganie zysku z
wrażliwością społeczną.
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