„Aktywna integracja 80 osób z niepełnosprawnością znaczną i sprzężoną z woj. podlaskiego,
szansą na aktywność i zatrudnienie”
Regionalny Program Operacyjny województwa Podlaskiego 2014-2020
Wartość projektu: 816 242,02 zł
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w projekt: 693 805,71 zł
Wysokość wkładu z Budżetu Państwa w projekt: 81 548,31 zł
Wysokość wkładu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnoprawnych: 37 165,26 zł
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w okresie 01.11.2017 do 31.08.2019 roku na terenie
woj. podlaskiego realizowała w ramach VII osi priorytetowej Poprawa spójności społecznej,
działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 projekt „Aktywna integracja 80 osób z
niepełnosprawnością znaczną i sprzężoną z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i
zatrudnienie”.
Do projektu zrekrutowano 80 osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznymi bądź
umiarkowanymi i lekkimi ze sprężeniem. Wszystkie zrekrutowane osoby pochodziły z woj.
podlaskiego oraz posiadały status osoby biernej zawodowo.

Dla wszystkich
uczestników/czek przygotowano indywidualną ścieżkę reintegracji,
opierającą się na IPD oraz ICF. Indywidualnie dla każdego uczestnika/czki projektu została
opracowana ścieżka reintegracji uwzględniająca diagnozę sytuacji problemowej, zasobów,
potencjału, predyspozycji i potrzeb.
Zdecydowana większość uczestników/czek projektu skorzystała z indywidualnego wsparcia
psychologa. Wsparcie to miało na celu aktywizację uczestników, identyfikację ewentualnych

problemów w zakresie ograniczeń społecznych oraz wzmocnienie samooceny i poczucia
samostanowienia.

Dzięki realizacji wyjazdowych warsztatów aktywizacji społeczno-zawodowej oraz
warsztatów aktywizacji psychologiczno-specjalistycznej, a także dzięki zorganizowaniu
wsparcia instruktora niezależnego życia u uczestników/czek projektu biorących udział w tych
formach wsparcia nastąpiło przygotowanie do aktywizacji poprzez podniesienie kompetencji
psychospołecznych oraz zniesienie barier zagrażających utrwaleniu wykluczenia społecznozawodowego.
Podczas realizacji projektu zorganizowano dla przeszło połowy uczestników/czek
indywidualnie dobrane szkolenia, co pozwoliło na kształtowanie i podnoszenie kwalifikacji i
umiejętności zawodowych. Każde z tych szkoleń kończyło się odpowiednią formą
sprawdzenia wiedzy i u 73% uczestników/czek biorących udział w tej formie wsparcia
zakończyło się uzyskaniem dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji. Natomiast
zorganizowanie 3-6 miesięcznych staży zawodowych pozwoliło na zdobycie cennego
doświadczenia zawodowego aż 46 uczestnikom/czkom projektu.
Trenerzy pracy pracowali z uczestnikami/czkami podczas całego okresu trwania projektu w
zakresie aktywizacji społeczno – zawodowej poprzez poszukiwanie, wybór i identyfikację
optymalnego miejsca pracy, nawiązywanie kontaktu z potencjalnym pracodawcą i
prowadzenie działań o charakterze informacyjnym i szkoleniowym z zakresu przygotowania
dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie ON do rozmowy kwalifikacyjnej, opracowanie
dziennego rozkładu zajęć itp. Każdy z uczestników otrzymał przynajmniej 3 oferty pracy, a
zatrudnienie znalazło 22 uczestników/czek projektu.

