
ZINTEGROWANY PROGRAM WSPARCIA
 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
NA OTWARTYM RYNKU PRACY

Celem projektu jest wsparcie 100 (50 dla województwa małopolskiego, 50 dla województwa
mazowieckiego) absolwentów i studentów ostatniego roku studiów 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. Projekt jest zrealizowany od 01.09.2017 r.
do 30.10.2020 r. Nabór do II etapu projektu rozpocznie się 1 kwietnia 2019 r.

O PROJEKCIE

KRYTERIA FORMALNE 

� aktualne na najbliższe 9 miesięcy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 
lub dokument równoważny 
� status studenta ostatniego roku studiów (I, II stopnia, III, podyplomowe) lub status
absolwenta krakowskiej lub warszawskiej uczelni wyższej uzyskany nie wcześniej niż 5 lat
przed dniem przystąpienia do projektu
� status osoby nieaktywnej zawodowo lub bezrobotnej 
 



CO OFERUJE PROGRAM?

� Diagnoza sytuacji w kontekście biopsychospołecznym, z uwzględnieniem czynników
osobowych i środowiskowych 
� Zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery
� Wsparcie asystenta rynku pracy 
� Wsparcie trenera aktywizacji 
� Grupowe warsztaty treningu pracy
� Udziału w szkoleniu zawodowym, branżowym, kusie językowym itp. 
� Realizacji płatnego stażu zawodowego trwającego 4 miesiące- 2000 zł brutto/miesiąc
� Dodatku motywacyjnego w wysokości 400 zł/miesiąc

KONTAKT

KRAKÓW
tel. +48 883 340 209

absolwent_krakow@fundacjasustinae.org

WARSZAWA
tel. +48 883 340 212

absolwent_warszawa@fundacjasustinae.org

WIĘCEJ INFORMACJI O PROGRAMIE

www.fundacjasustinae.org Śledź na bieżąco na facebook/sustinae 

O FUNDACJI
Fundacja Sustinae od 2012 r. działa na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym. W ostatnich latach zrealizowaliśmy projekty skierowane do
zróżnicowanych grup odbiorców m.in. osób młodych do 29 r.ż., osób z niepełnosprawnościami,
studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami, osób bezrobotnych i nieaktywnych
zawodowo. Stale współpracuje m.in.z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie,
instytucjami oświaty, uczelniami wyższymi, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w
Krakowie, Sądem Rejonowym dla Krakowa.


