Wsparcie z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób niepełnosprawnych

Przedstawiamy listę projektów, które oferują wsparcie dostosowane do specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekty zostały wybrane
do dofinansowania w ramach konkursu z Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.

Uczestnicy - osoby niepełnosprawne
Realizator

Szkolenia

Staże

Rekrutacja
Liczba

Dodatkowe kryteria

Tytuł projektu: Czas na aktywizację (01.10.2012 - 30.09.2014)

Stowarzyszenie "Wolna
Przedsiębiorczość" Oddział
Terenowy w Gdańsku

ul. T. Kościuszki 101
90-441 Łódź
tel. 795-572-420

www.swp.gda.pl

Pracownik ochrony
Pracownik administracyjnobiurowy z elementami
księgowo-kadrowymi
Telemarketer /
Telewindykator

pozostające bez zatrudnienia, w tym bezrobotne
3 miesiące

150

w wieku 18-64 lata
zamieszkałe w woj. łódzkim

Grafik komputerowy

15 października 2012 - 30
stycznia 2014

i webdesigner
Diagnosta samochodowy

Tytuł projektu: Nowe Kompetencje - Nowe Perspektywy (01.01.2013 - 31.12.2014)

Centrum Inicjatyw Rozwoju
Regionalnego

ul. Mszczonowska 33/35,
lok.209
96-100 Skierniewice
tel. 46 880-92-55

www.cirr.pl

Pracownik administacyjnobiurowy z elementami
księgowo-kadrowymi
Masażysta
Telemarketer /
Telewindykator
Grafik komputerowy

pozostające bez zatrudnienia, w tym bezrobotne
3 miesiące

120

w wieku 18-64 lata

1 stycznia 2013 - 30

zamieszkałe w powiatach: m. Łódź, łódzki wschodni,

czerwca 2014

tomaszowski, m. Skierniewice, skierniewicki, brzeziński

i webdesigner
Archiwista

Tytuł projektu: Program wyrównywania szans dla niepełnosprawnych mieszkańców woj. łódzkiego (01.11.2012 - 30.11.2013)

Eureka Sp. z o.o.
osoby posiadające orzeczenie, z każdym stopniem i rodzajem

Łódź, ul. Łąkowa 3/5, bud. 7

niepełnosprawności, jednak zdolne samodzielnie poruszać się

(siedziba Inwemer System Sp. z
o.o.)

Pracownik gospodarczy

6 miesięcy

100

tel. 508-619-535

i wykonywać lekką pracę fizyczną,

1 listopada 2012 - 30

niezatrudnione

kwietnia 2013

zamieszkałe w woj. łódzkim

502-022-880

preferowane osoby bez wykształcenia średniego

www.eureka-hr.pl
Tytuł projektu: Łódzki Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej dla osób niepełnosprawnych (01.11.2012 - 31.01.2014)
Eureka Sp. z o.o.
osoby posiadające orzeczenie, z każdym stopniem i rodzajem
niepełnosprawności, jednak zdolne samodzielnie poruszać się

Łódź, ul. Gdańska 91/93, bud.
E, pok. 44 (siedziba Clar System Pracownik utrzymania
S.A.)

czystości

6 miesięcy

50

i wykonywać lekką pracę fizyczną,

listopad 2012 - czerwiec

niezatrudnione

2013

zamieszkałe w woj. łódzkim

tel. 660-567-184

preferowane osoby bez wykształcenia średniego

www.eureka-hr.pl

Tytuł projektu: 4 kroki 3.0 (01.03.2013 – 28.02.2015)
Polski Związek Głuchych
Oddział Łódzki

ul. Nawrot 94/96
90-040 Łódź
tel. 42 231-30-36

www.pzg.lodz.pl

niesłyszące

szkolenia będą
dopasowywane do potrzeb
uczestników projektu

6 miesięcy

100

pozostające bez zatrudnienia

1 stycznia - 31 grudnia

w wieku 15 -64 lata

2013

zamieszkałe w woj. łódzkim

