Telekariera – Indywidualne plany działania, szkolenia i staże dla osób dotkniętych niepełnosprawnością
związaną z chorobami układu oddechowego lub krążenia

ODDYCHAJ WIOSNĄ – SZKOLENIA I STAŻE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Sukces w postaci 1 miejsca na liście rankingowej projektów dofinansowanych ze środków UE to
efekt żmudnej i długotrwałej współpracy dwóch doświadczonych małopolskich organizacji:
Stowarzyszenia WIOSNA i Fundacji MATIO.
Stowarzyszenie WIOSNA i Fundacja MATIO zapraszają niepracujących lub uczących się mieszkańców
Małopolski z orzeczoną niepełnosprawnością oddechową lub krążeniową do udziału w projekcie
"Telekariera - Indywidualne plany działania, doradztwo, szkolenia i staże dla osób dotkniętych
niepełnosprawnością związaną z chorobami układu oddechowego lub krążenia".
Każdy uczestnik, który zgłosi się do programu będzie miał szansę uzyskać ciekawy i nowoczesny
zawód. Służyć temu będzie nie tylko indywidulanie dostosowane doradztwo, ale przede wszystkim
warsztaty, szkolenia i staże zawodowe. Projekt jest szansą na przełamanie barier, rozwój osobisty i
zawodowy. Innowacją w skali krajowej jest możliwość otrzymania na własność przez uczestnika stażu
laptopa z mobilnym Internetem oraz wsparcie finansowe w czasie szkoleń i stażu zawodowego.
Organizatorzy projektu doskonale rozumieją problemy tej grupy osób na rynku pracy dając im szansę
nauki zawodów, które umożliwiają podjęcie pracy zarobkowej np. w domu.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Istnieje możliwość zwrotu kosztów przejazdu uczestników projektu.
Rekrutacja do I edycji trwa do końca kwietnia 2011 r.
Doradztwo zawodowe dla pierwszych uczestników projektu rusza już w lutym!
Szczegóły dotyczące projektu oraz dokumentacja rekrutacyjna do pobrania na stronach:
http://www.oddechwiosny.pl/, www.wiosna.org.pl, www.mukowiscydoza.pl
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z organizatorami:
Stowarzyszenie WIOSNA
ul. Starowiślna 21/7
tel. 783 430 075
telekariera@wiosna.org.pl
Fundacja MATIO
ul. Celna 6
Kraków, tel. (12) 292 31 80
rekruter@mukowiscydoza.pl
Kontakt do mediów: Fundacja MATIO tel. (12) 292 31 80 krakow@mukowiscydoza.pl
Stowarzyszenie WIOSNA tel. tel. 783 430 075 lub 783 430 069 telekariera@wiosna.org.pl
LIDER PROJEKTU

PARTNER

Stowarzyszenie WIOSNA
ul. Starowiślna 21/3, Kraków 31 - 038
tel./fax: +48 12 421 28 54, www.wiosna.org.pl

Fundacja MATIO
ul. Celna 6, Kraków 30 – 507
tel./fax: +48 12 292 31 80, www.mukowiscydoza.pl
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