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PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUN DUSZU 

SPOŁECZNEGO 

 
W dniu 17.01.2013r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy a Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z 
Problemami Emocjonalnymi „SPOZA” o współpracy przy realizacji projektu „Ośrodki 
wsparcia”. 

 
Projekt „O środki Wsparcia” 
 

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami 
Emocjonalnymi SPOZA w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Zwierzęta Ludziom, w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.2.1, finansowane przez Mazowiecką 
Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału i poprawa dostępu do zatrudnienia osób  
z niepełnosprawnością. 

Działania skierowane są do osób długotrwale bezrobotnych, korzystających ze 
wsparcia pomocy społecznej Jest to jedna z grup o najniższej szansie na samodzielne 
znalezienie zatrudnienia. Autorzy projektu mają wieloletnie doświadczenie w pracy z 
osobami z niepełnosprawnością i w oparciu o te doświadczenia powstał nowatorski pomysł na 
stworzenie ścieżki wsparcia, która skutecznie prowadzi do zatrudnienia. 

 
Rekrutacja w projekcje jest ciągła i trwa od lipca 2012 do stycznia 2014 lub do 

wyczerpania miejsc. 
 
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które: 

• posiadają orzeczenie o niepełnosprawności 
• korzystają ze wsparcia pomocy społecznej od ponad 3 lat i/lub raz pierwszy 

skorzystały z niej w 2009 roku 
• są mieszkańcami Warszawy, jednej z dzielnic Mokotów, Praga Południe, Praga 

Północ, Śródmieście, Targówek lub Wola 
• są w wieku od 18 do 65 lat 
• pozostają bez zatrudnienia 

Jak przebiega projekt? 
1. spotkanie rekrutacyjne w celu weryfikacji warunków formalnych 
2. dostarczenie wymaganych dokumentów, podpisanie dokumentów rekrutacyjnych 
3. spotkania z psychologiem 5 h i doradcą zawodowym 
4. warsztaty  

o Rozwój kompetencji społecznych:  
� Skuteczna komunikacja w życiu prywatnym i zawodowym? 
� Dyskryminacji mówię NIE 
� Zarządzanie czasem w życiu zawodowym? 

o Wejście na rynek pracy:  
� Techniki skutecznego poszukiwania pracy 
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� Wykorzystanie technologii komputerowej w przygotowaniu dokumentów 
aplikacyjnych 

� Autoprezentacja i komunikacja niewerbalna podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej 

� Moje przywileje na rynku pracy 
o Dla chętnych Dogoterapia - czyli budowanie pewności siebie i wzmacnianie 

pozytywnych emocji 
Warsztaty trwają ok. 2 miesięcy  

5. kursy zawodowe ze stypendium kursowym 
6. płatny staż pracy trwający 4 miesiące 

 
Przez cały okras trwania projektu Uczestników wspierać będą: asystent osób 

niepełnosprawnych, prawnik i broker edukacyjny, pośrednik pracy, trenerzy pracy. 
 
Aby stać się uczestnikiem projektu: 
 

Zapraszamy na spotkania rekrutacyjne w biurze projektu: Warszawa, ul. Wileńska 18. 
Podczas spotkania zespół do spraw rekrutacji opowie o projekcie, pomoże zweryfikować 
formalne warunki uczestnictwa oraz pomoże zebrać potrzebną dokumentację. 
Po skompletowaniu dokumentów osoba z niepełnosprawnością może zacząć korzystać z 
naszego wsparcia – psychologa, doradcy zawodowego oraz grupowych warsztatów, po 
zakończeniu których rozpoczną się szkolenia i staże zawodowe.  
 
Szczegółowych informacji udziela: 
 
EUROKOORDYNATOR OPS 
Kamila Maziarz – pokój 42 
ul. Św. Wincentego 87 
03 - 291 Warszawa 
tel.: 22 277 02 56 
e-mail:  k.maziarz@ops-targowek.waw.pl 

 
 


