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DLA osób
z niepełnosprawnościami

Dla kogo?
DOROsłych
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na co?

Gdzie szukać wsparcia?
Urząd marszałkowski
Urzędy pracy
Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
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o możliwościach korzystania
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Start na rynku pracy

Płatne staże zawodowe

Szkolenia rozwojowe

Dojazd do pracy/samochód

Założenie i wyposażenie firmy

Asystenta osoby niepełnosprawnej

Terapię zajęciową

Sprzęt rehabilitacyjny

Punkty informacyjne:
Kraków, ul. Wielicka 72B
Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5

Nowy Sącz, ul. Wazów 3
Nowy Targ, al. 1000-lecia 35
Tarnów, ul. Wałowa 37

Pełne dane kontaktowe znajdziesz na:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty
Więcej informacji:
www.rpo.malopolska.pl
www.power.gov.pl

Osoby z niepełnosprawnościami pokonują bariery
Jola urodziła się z rozszczepem kręgosłupa. Dziś
ma 27 lat i porusza się na
wózku inwalidzkim. Nie jest
jej łatwo, ale postanowiła
o siebie zawalczyć. Pomogły jej w tym fundusze unijne.
Życie osób z niepełnosprawnościami
to ciągłe pokonywanie barier. Tych
rzeczywistych i tych, które są w ich
głowach. Wielu z nich zamyka się
w sobie. Boi się wyjść z domu, spotkać
z ludźmi. Znalezienie pracy wydaje się
nieosiągalne. Prawie tak jak zdobycie
górskiego szczytu. A jednak warto zaryzykować, odważyć się coś zmienić.
Tak zrobiła mieszkanka niewielkiej wsi
w okolicach Limanowej.

Spełnione marzenia
– Skończyłam studia z socjologii i postanowiłam, że nie będę kolejnym
bezrobotnym absolwentem. Zadzwoniłam do urzędu gminy z pytaniem,
czy nie słyszeli o pracy – wspomina
Jolanta Rymarczyk.
Znalezienie posady okazało się trudne.
Większość pracodawców wymaga doświadczenia zawodowego.
– W gminie dowiedziałam się o projekcie unijnym realizowanym przez
Stowarzyszenie Wiosna z Krakowa. Był
adresowany właśnie do osób z niepełnosprawnościami. Zgłosiłam się. Dzięki temu trafiłam na staż zawodowy.
Przez 3 miesiące pracowałam w fundacji, którą sama znalazłam – mówi
kobieta.
Projekt Telekariera zmienił w jej życiu
wszystko. Po zakończonym stażu znalazła stałe zatrudnienie. Dziś pracuje
jako analityk baz danych. Spełniła też
marzenie o drugich studiach. Zapisała

się na psychologię. Od 3 lat mieszka
w Krakowie.
– To zawsze było moje marzenie. Najpierw przeniosłam się wyłącznie z myślą o stażu, ale zostałam na stałe. To
miasto daje mi ogromne możliwości.
Cały czas się realizuję. Byłam nawet
wolontariuszką w szpitalu w Prokocimiu – podkreśla.

Wsparcie szyte na miarę
To, że jeździ na wózku inwalidzkim,
nie jest żadną przeszkodą. Zdaniem
Joli ograniczenia są przede wszystkim
w głowie. Jeśli uda się je pokonać,
wszystko staje się możliwe. Przekonała się o tym, gdy po zakończonym
projekcie Stowarzyszenie Wiosna zorganizowało dla uczestników wycieczkę
nad Morskie Oko.
– Nigdy wcześniej nie pomyślałam,
że uda mi się tam wjechać. A jednak
udało się! Dlatego chciałabym zachęcić inne osoby będące w podobnej sytuacji, by się odważyły i wzięły udział
w projektach unijnych. Stwarzają szereg różnych możliwości. Nie ma się
czego bać. Tak naprawdę można tylko
zyskać – mówi Jolanta Rymarczyk.
Dziś krakowskie Stowarzyszenie Wiosna, znane przede wszystkim z projektu Szlachetna Paczka, organizuje dwa
kolejne projekty. To Wiosenna Akademia Możliwości skierowana do osób,
które mają nie więcej niż 29 lat oraz
projekt „Aktywni, potrzebni, kompetentni 30+” dla ludzi po trzydziestce.
– W pierwszym przypadku chodzi
o tzw. grupę NEET, czyli młodych, którzy nie pracują, nie uczą się w trybie
stacjonarnym i nie uczestniczą w szkoleniach. Muszą to być osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności lub mieszkańcy obszarów wiejskich Małopolski.
Rekrutacja potrwa do końca lutego
przyszłego roku. Wszelkie informacje
można znaleźć na naszej stronie pod
adresem
www.rynekpracy.wiosna.
org.pl – mówi Leszek Słoma, manager

ds. projektów w Stowarzyszeniu Wiosna.
Znajduje się tu także odnośnik do drugiego projektu. Jest on skierowany do
osób 30+ z niepełnosprawnościami,
z powiatów: brzeskiego, tarnowskiego, nowosądeckiego, limanowskiego,
myślenickiego, wadowickiego, oświęcimskiego i chrzanowskiego. Rekrutację podzielono na cztery etapy. Pierwszy zakończył się 31 października.
Kolejny zaplanowano na 1 stycznia.
W przyszłym roku odbędą się w sumie
trzy nabory.

Najważniejsza
motywacja
– W przypadku obu projektów uczestnicy zaczynają od rozmowy z doradcą
zawodowym. Tak powstaje indywidualny plan działania, w którym określa się formy wsparcia dla każdego
z osobna. Nie jest tak, że każda osoba
skorzysta ze wszystkiego. Planujemy
grupowe poradnictwo zawodowe,
zajęcia psychologiczno-motywacyjne,
warsztaty z technik aktywnego poszukiwania pracy, szkolenia, po których
otrzymuje się certyfikat zdobycia konkretnych kwalifikacji, oraz staże – wylicza Leszek Słoma.
To właśnie staże cieszą się największym zainteresowaniem osób bezrobotnych. Dzięki nim mogą zdobyć tak
cenne na rynku pracy doświadczenie
zawodowe. Poza tym przez maksymalnie 6 miesięcy (w zależności od tego
ile trwa staż) otrzymują stypendium.
To 980 zł w przypadku Wiosennej Akademii Możliwości oraz 1 300 zł w przypadku projektu dla osób 30+.
– Ważną częścią inicjatyw są tzw. spotkania inspirujące. Uczestnicy rozmawiają w grupach, gdzie mogą poznać
historie innych osób w podobnej sytuacji, dowiedzieć się, jakie mają doświadczenia i wymienić się własnymi.
Dzięki temu zdobywają motywację.

Istotne jest też wsparcie psychologiczne. W wielu przypadkach zanim skieruje się kogoś na staż, trzeba przede
wszystkim przekonać osobę niepełnosprawną, by na nowo w siebie uwierzyła – wyjaśnia przedstawiciel Stowarzyszenia Wiosna.
Fundusze unijne otwierają przed ludźmi z niepełnosprawnościami szereg
możliwości. Choć w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa
Małopolskiego nie ma jednej puli przeznaczonej na ten cel, wiele działań jest
skierowanych właśnie do tych osób.
– W Małopolsce wzrasta liczba osób
niesamodzielnych z powodu wieku
i niepełnosprawności. Coraz więcej
z nich potrzebuje wsparcia, pomocy
medycznej, a także zwykłej uwagi,
aby móc zachować samodzielność
i sprostać wyzwaniom, jakie stawia
przed nimi codzienność. Konstruując
nasz regionalny program operacyjny,
nie zapomnieliśmy o tych osobach.
Mając do dyspozycji środki unijne,
możemy jeszcze skuteczniej pomóc
im pokonywać kolejne bariery – przekonuje wicemarszałek Wojciech Kozak.

Warto się odważyć

Te działania to nie tylko aktywizacja
zawodowa realizowana przez stowarzyszenia i fundacje wyłonione w konkursach oraz powiatowe urzędy pracy.
Małopolska dofinansowuje inicjatywy
zwiększające dostępność oraz jakość
usług kierowanych do osób niesamodzielnych i ich opiekunów. Mogą oni
np. liczyć na pomoc specjalistycznych
zespołów wczesnej interwencji. Takim
wsparciem mogą też zostać objęte
kobiety w ciąży spodziewające się narodzin niepełnosprawnego dziecka.
W zależności od potrzeb rodziny finansowane są działania profilaktyczne,
diagnostyczne, leczniczo-rehabilitacyjne, terapeutyczne czy edukacyjne.
Dofinansowanie można też otrzymać

na tworzenie lub działalność placówek wsparcia dziennego dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej, a także
na realizację projektów z zakresu teleopieki. Jeden konkurs zaplanowano
na 2017 rok, a drugi na 2019.
W ramach wychowania przedszkolnego finansowane są inicjatywy umożliwiające dostęp do edukacji wszystkim
dzieciom. Pieniądze można przeznaczyć na dostosowanie pomieszczeń,
zakup niezbędnego sprzętu, zabawek
czy pomocy edukacyjnych, a także na
zajęcia dodatkowe pozwalające tym
dzieciom nadrobić zaległości. W tym
przypadku, jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, konkurs ma zostać ogłoszony
jeszcze w tym roku, a kolejny w 2018
roku.
Uczniowie z niepełnosprawnościami
mogą liczyć na wsparcie w ramach
dofinansowania kształcenia ogólnego.
Także dla nich przewidziano tutaj stypendia. Nabory zaplanowano na 2017
i 2019 rok. Z kolei w ramach dotacji na
kształcenie zawodowe w Małopolsce
mają powstać Centra Kompetencji
Zawodowych. Poszerzana będzie też
oferta placówek prowadzących tego
typu kształcenie. Za pieniądze unijne
uczniowie zdobędą dodatkowe kwalifikacje czy będą mogli skorzystać
z nowoczesnego sprzętu i materiałów
dydaktycznych.
Osoby z niepełnosprawnościami są też
adresatami funduszy zaplanowanych
w Małopolsce na rozwój kompetencji
i umiejętności dorosłych. Celem tych
działań jest dostosowanie umiejętności i kompetencji osób poszukujących
pracy do oczekiwań pracodawców,
promowanie kształcenia ustawicznego. Skorzystać będzie można z dofinansowania na podnoszenie umiejętności językowych, matematycznych,
a także zdolności i motywacji do uczenia się. W planach są szkolenia, kursy
i studia podyplomowe.
ELIZA JARGUZ-BANASIK
Więcej bezpłatnych informacji znajdziesz na
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
oraz w Punktach Informacyjnych
Funduszy Europejskich
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