Centrum Zatrudnienia Wspieranego
dla Osób Niepe∏nosprawnych
Centrum powsta∏o przy ChrzeÊcijaƒskim Stowarzyszeniu Osób Niepe∏nosprawnych, Ich Rodzin i Przyjació∏ „Ognisko”, które od 1992 roku wspiera
indywidualny rozwój osób niepe∏nosprawnych poprzez ich przygotowywanie
do niezale˝nego i godnego ˝ycia.
Naszym celem jest stworzenie mo˝liwoÊci zatrudnienia na otwartym rynku
pracy, poprzez wspieranie osób niepe∏nosprawnych w procesie poszukiwania,
zdobywania i utrzymywania stanowiska pracy, odpowiednio dobranego do
mo˝liwoÊci i umiej´tnoÊci danej osoby.
Do udzia∏u w projekcie zapraszamy doros∏e osoby z niepe∏nosprawnoÊcià
intelektualnà z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepe∏nosprawnoÊci, zamieszkujàce na terenie Ma∏opolski.
Pracodawcy oferujemy:
PoÊredniczenie w procesie optymalnego doboru pracowników na stanowiska
pracy, na których nie sà wymagane doÊwiadczenie oraz szczególne kwalifikacje,
a konieczne jest wykonywanie czynnoÊci takich jak: proste prace biurowe,
prace porzàdkowe, ogrodnicze; proste prace manualne oraz monotonne
czynnoÊci przy produkcji wymagajàce dok∏adnoÊci, powtarzalnoÊci
i schematycznoÊci, a tak˝e pomoc w gastronomii, hotelarstwie, wyk∏adaniu
towaru i wiele innych.
Proponujemy pracownika, który:
ma motywacj´ oraz ch´ç do pracy,
docenia wartoÊç pracy w niej samej – jest pracownikiem szczerze
zaanga˝owanym przez co wnosi do firmy zapa∏ i entuzjazm,
jest lojalny i przywiàzany do miejsca pracy,
jest cierpliwy i zdyscyplinowany,
nie nudzi si´ wykonujàc prace proste i monotonne,
jest kompetentny i dobrze wyszkolony; ma do swojej dyspozycji
trenera, który s∏u˝y mu wsparciem zawsze gdy, jest taka potrzeba.
Kim jest trener pracy?
Trener pracy to osoba zatrudniona w Centrum, która okresowo zostaje
oddelegowana aby towarzyszyç beneficjentowi na miejscu pracy. Trenerzy
posiadajà wykszta∏cenie wy˝sze psychologiczne i pedagogiczne oraz szerokie
doÊwiadczenie w pracy zarówno z osobami niepe∏nosprawnymi, jak te˝ na
ró˝nych samodzielnych stanowiskach pracy. ObecnoÊç trenera powoduje,
˝e nowy pracownik nie obcià˝a Paƒstwa za∏ogi koniecznoÊcià troszczenia si´
o niego i pomagania mu. Ka˝dy z naszych beneficjentów jest dok∏adnie
przeszkolony przez trenera pracy w miejscu zatrudnienia i na konkretnym
stanowisku, co czyni z niego wykwalifikowanego specjalist´ w zakresie
czynnoÊci, których si´ podejmuje.

Pracujemy w oparciu o model zatrudnienia wspieranego
zgodnie z zasadà „zatrudniç, wyszkoliç, utrzymaç”.
Szukamy miejsca pracy dostosowanego do indywidualnych
mo˝liwoÊci i zainteresowaƒ danej osoby, pomagamy
w adaptacji w miejscu pracy oraz utrzymaniu stanowiska.

30-002 Kraków, ul. Pràdnicka 10, p. 306
tel./fax 012 294 89 24
e-mail: centrum.zatrudnienia@ognisko.org.pl
www.ognisko.org.pl
Program jest wspó∏finansowany ze Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe∏nosprawnych.

