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Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 sierpnia
2019 roku realizowała projekt „W stronę samodzielności - aktywizacja społeczna i
zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
W ramach projektu zrekrutowano i objęto programem aktywizacji społecznej i
zawodowej 150 osób z niepełnosprawnościami, biernych zawodowo w wieku od 16 roku
życia do osiągnięcia wieku emerytalnego mieszkających na terenie woj. małopolskiego.
Uczestnicy projektu zostali objęci indywidualnym planem działania uwzględniającym
diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb. Opracowanie
IPD opierało się również na Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania
Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) co zagwarantowało optymalne zaprojektowanie ścieżek
wsparcia.

Zniesienie barier psychologicznych i rozwoju kompetencji społecznych zostało
zrealizowane poprzez objęcie 90 uczestników projektu indywidualnym wsparciem
psychologicznym oraz zorganizowaniem siedmiu wyjazdowych Warsztatów Rozwoju
Osobistego, w których wzięło udział 98 osób. Uczestnicy warsztatów otrzymali wsparcie
psychologa i coacha co zaowocowało wzmocnieniem samooceny, wzmocnieniem poczucia
samostanowienia, podjęciem odpowiedzialności za rozwój kompetencji społecznych i
zawodowych oraz innych umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Specjalista ds. aktywnej
integracji na rzecz 148 uczestników projektu realizował trening kompetencji i umiejętności
społecznych. W trakcie realizacji projektu zdiagnozowano potrzeby objęcia indywidualny
poradnictwem specjalistycznym 60 uczestników projektu. Specjalistami którzy zrealizowali
łącznie 600 godzin wsparcia byli: rehabilitant, dietetyk i informatyk.
Dla 84 osób zorganizowano udział w 6 Warsztatach Aktywizacji Zawodowej ze
wsparciem doradcy zawodowego i psychologa. Natomiast na 4 Warsztatach
Specjalistycznych oprócz wsparcia psychologa udzielono porad z zakresu wizażu i stylizacji wsparciem tym zostało objętych 31 osób. Wsparcie specjalisty obejmowało pracę nad
wyglądem i rozwojem osobistym, autoprezentację, wzmocnienie pewności siebie poprzez
własny wizerunek itp.
W ramach projektu zrealizowano 41 szkoleń wynikających z predyspozycji ON co
umożliwiło zdobycie kwalifikacji 36 osobom. Doświadczenie poprzez realizację staży
uzyskało 80 osób.

W czasie całego projektu trenerzy pracy i specjalista ds. aktywnej integracji pracowali
z uczestnikami w zakresie aktywizacji społeczno –zawodowej poprzez poszukiwanie, wybór i
identyfikację optymalnego miejsca pracy, nawiązanie kontaktu z pracodawcą i prowadzenie
działań o charakterze informacyjnym i szkoleniowym z zakresu przygotowania dokumentów

aplikacyjnych, przygotowanie ON do rozmowy kwalifikacyjnej, opracowanie dziennego
rozkładu zajęć itp. Pośrednictwem pracy zostało objętych 149 ON z czego każdy otrzymał
minimum 2 oferty pracy.
Wszystkie działania realizowane w ramach projektu zaowocowały podjęciem
zatrudnienia przez 30 uczestników projektu, a 96 zmieniło status z osób biernych zawodowo
na poszukujących pracy. Pomiar efektywności społecznej na koniec projektu osiągnął wartość
93,98%, a efektywności zatrudnieniowej wartość 18,05%. Beneficjent osiągnął wszystkie
zamierzone wskaźniki, a przeprowadzone kompleksowe działania przyniosły wymierne
efekty.

