Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zwracamy się do Państwa z informacją o realizacji projektu dla osób niepełnosprawnych.

W związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.
„Aktywizacja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych mieszkańców województwa lubelskiego szansą na
ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i ubóstwa w regionie” informujemy o trwającej rekrutacji.

Zachęcamy do rozpowszechniania informacji o projekcie.

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU SKIEROWANE JEST DO OSÓB SPEŁNIAJĄCYCH ŁĄCZNIE
NASTĘPUJĄCE KRYTERIA:
•
•
•

•
•

Osoba z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
W wieku produkcyjnym, tj. 18 - 59 lat dla kobiet oraz 18 - 64 lata dla mężczyzn;
Osoba pozostająca bez zatrudnienia (bierna zawodowo);
Zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
Zamieszkanie na terenie woj. lubelskiego w rozumieniu kodeksu cywilnego.

PROJEKT OFERUJE KOMPLEKSOWE WSPARCIE Z ZAKRESU:
• Płatnych 5 miesięcznych staży zawodowych (staże realizowane są adekwatnie do
miejsca zamieszkania Uczestnika -na terenie woj. lubelskiego);
• Stypendium stażowe 1850,00 zł brutto, plus zwrot kosztów dojazdu na staż;
• Szkoleń zawodowych;
• Wsparcia doradcy zawodowego i psychologa.

UCZESTNICY I UCZESTNICZKI PROJEKTU:
• Nie ponoszą kosztów związanych z udziałem w projekcie;
• Otrzymują stypendia stażowe;
• Otrzymują ubezpieczenie NNW;
• Otrzymują zwrot kosztów dojazdu.
SZCZEGÓŁY I REKRUTACJA DO PROJEKTU:
Biuro projektu:
ul. Wojciechowska 5/30 A

20-704 Lublin
tel. 694 467 103
lubelskie@kontraktor.biz.pl
Z poważaniem,
Renata Kowalczyk
Kierownik projektu

Projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych mieszkańców województwa lubelskiego szansą na
ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i ubóstwa w regionie”.

Biuro Projektu:
ul. Wojciechowska 5A, pokój 30 A, 20-704 Lublin
Tel. 694 467 103
e-mail: lubelskie@kontraktor.biz.pl
www.kontraktor.biz.pl

Projekt realizowany przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach w ramach Osi Priorytetowej 11,
Działanie 11.1, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020

Treść tej wiadomości jest poufna i przeznaczona tylko dla adresata. Ujawnianie jej, rozpowszechnianie bądź kopiowane jest
zabronione. W przypadku otrzymania błędnej lub nieczytelnej informacji prosimy o kontakt.
Zastanów się zanim wydrukujesz ten email, pomyśl o środowisku.

