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O PROJEKCIE 

Fundacja Sustinae w okresie 01 stycznia 2019 roku – 31 stycznia 2020 roku realizuje 
projekt „Aktywna przyszłość. Program aktywizacji zawodowej dla osób  
z niepełnosprawnościami i osób powyżej 50 r.ż., mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków  
i powiatu krakowskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 
 
Wartość projektu wynosi: 373 549 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 317 516,65 zł 
 

Celem projektu jest doprowadzenie 30 osób pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych 
zawodowo), zamieszkałych na terenie powiatu krakowskiego i miasta Krakowa, w szczególności 
osób z niepełnosprawnościami powyżej 30 r.ż. i osób powyżej 50 r.ż., do uzyskania i utrzymania 
zatrudnienia. 
 

Cel realizowany będzie przez objęcie uczestników indywidualnym i kompleksowym programem 
aktywizacji zawodowo- edukacyjnej, zakładającym wsparcie dostosowane do ich potrzeb  
i lokalnego rynku pracy. Dla każdego uczestnika opracowana zostanie diagnoza identyfikująca 
sytuację na rynku pracy, bariery i potrzeby, definiująca dalsze formy wsparcia, możliwości na 
rynku pracy. Zbudowane zostaną zasoby kompetencyjne umożliwiające osiągnięcie celu 
zawodowego, umiejętności psychospołeczne i związane z aktywnym poszukiwaniem pracy. 
Nawiązany zostanie kontakt  z pracodawcami i wyszukane oferty pracy, które pozwolą na 
osiągnięcie zatrudnienia. Udział uczestników w szkoleniach/stażach dostostosowany zostanie do 
potrzeb regionalnego rynku pracy, zwiększy ich atrakcyjność w oczach pracodawców, da 
możliwość negocjowania warunków zatrudnienia. Staże przyczynią się do wzrostu doświadczenia 
zawodowego uczestników i konkurencyjności na rynku. 
 

GRUPA DOCELOWA 
Projekt skierowany jest do 30 osób pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych i biernych 
zawodowo), zamieszkałych na terenie powiatu krakowskiego i Miasta Krakowa, w tym dla: 

 18 osób z niepełnosprawnościami powyżej 30 r.ż.  

  12 osób powyżej 50 r.ż.   

 7 osób o niskich kwalifikacjach, które należą do jednej z w/w grup 
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Uczestnikiem projektu nie może być osoba która jest uczestnikiem innego projektu 
realizowanego w tym samym czasie w ramach RPO WM 2014-2020, w którym przewidziane 
formy wsparcia uczestnika są tego samego rodzaju i zmierzają do osiągnięcia tego samego 
celu/korzyści dla uczestnika projektu.  
 

REKRUTACJA: trwa od 2 stycznia 2019 r. do wyczerpania miejsc w projekcie.  

FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 Diagnoza i opracowanie Indywidualnego Planu Działań: 4 h/os; dla wszystkich 
 Doradztwo zawodowe: 8 h/os; dla wszystkich 
 Pośrednictwo pracy 
 Trening umiejętności psychospołecznych – warsztaty grupowe dla 20 osób, warsztat (min. 

4 gr): 36 godz. 
 Trening zatrudnienia wspieranego dla 15 osób 
 Szkolenia zawodowe dla 15 osób 
 Trzymiesięczne staże zawodowe dla 10 osób, wynagrodzenie: 1 019,06 zł netto/m-c 
 Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej  
 Refundacja kosztów opieki nad osobami zależnymi dla 3 osób: kwota  415,6 zł x 3 miesiące 
 Uczestnicy szkoleń i staży będą mieli zagwarantowane stypendia oraz zwrot kosztów 

dojazdu do 80 zł/miesięcznie. 
 
 

DODATKOWE FORMY WSPARCIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI: 

Beneficjent zapewnia osobom z niepełnosprawnościami:  

 Organizowanie form wsparcia, spotkań rekrutacyjnych w budynkach dostępnych dla osób  
z różnymi niepełnosprawnościami; 

 Dostosowanie czasu trwania wsparcia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;  
 Zapewnienie osobom z niepełnosprawnością wsparcie asystenta, w tym również 

możliwość tłumacza migowego;  
 Zapewnienie osobom z niepełnosprawnością wsparcie trenera pracy;  
 Możliwość spotkania z osobą rekrutującą w dowolnym miejscu wskazanym przez 

potencjalnego uczestnika. 
 

OSOBA DO KONTAKTU 

Aneta Duch, specjalista ds. rekrutacji i administracji 
Fundacja Sustinae 
Tel. 883 340 209 
E-mail: aneta.duch@fundacjasustinae.org 
 

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, 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. 

 


