
Gmina Masłów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie  
w związku z planowaną realizacją 

projektu „e-Centrum Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich 
i małomiasteczkowych”.  

zaprasza osoby niepełnosprawne z terenu Gminy Masłów do uczestnictwa w niniejszym 
projekcie. Chęd uczestnictwa należy zgłosid do dnia 17 października 2013r.(czwartek)  
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Masłowie z siedzibą Masłów Pierwszy ul. Jana 
Pawła II 5, 26-001 Masłów tel. 41/311-08-70; e-mail:gops@maslow.pl 
Biuro projektu: e-Centrum będzie miało siedzibę w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Masłowie. 
Pierwsze spotkanie rekrutacyjne uczestników odbędzie się w dniu 23 października 2013r. 
(środa) godz. 10:00-12:00 w sali konferencyjnej (parter) Urzędu Gminy Masłów, Masłów 
Pierwszy ul. Spokojna 2 
 

KRYTERIA DOTYCZĄCE REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 
„Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich 

i małomiasteczkowych” 
Uczestnikami/-czkami Projektu może byd osoba niepełnosprawna spełniająca łącznie 
następujące kryteria: 

a) wiek: 16 – 59 lat – kobiety; 16 – 64 lat – mężczyźni, 
b) miejsce zamieszkania: teren wiejski lub małomiasteczkowy (do 25 tys. mieszkaoców), 
c) status zawodowy: niezatrudniony/-a, w tym niezatrudniony/-a w rolnictwie (osoby 

nieaktywne zawodowo, bezrobotne bądź poszukujące pracy), 
d) osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy lub 

orzeczenie równoważne, 
e) osoba ze sprzężoną i/lub rzadką niepełnosprawnością, 
f) osoba nie będąca uczestnikiem/-czką Warsztatu Terapii Zajęciowej lub Zakładu Aktywności 

Zawodowej, 
g) osoba, która nie była uczestnikiem/-czką innych projektów finansowanych przez EFS lub 

współfinansowanych przez PFRON, gdzie korzystała z takiej samej formy wsparcia jak 
proponowane w projekcie. 
 

Formy wsparcia w projekcie „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych  
z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” 

1. Wsparcie obowiązkowe  dla Uczestników/-czek projektu w e-Centrum 
 Tworzenie i monitoring  Indywidualnych Planów Działania (2 godzinne  konsultacje  

z Mentorem/-ką , planowanie ścieżki w projekcie oraz zaplanowanie form wsparcia  
w procesie aktywizacji zawodowej). 

 Warsztaty umiejętności społecznych (Dwa warsztaty z obszarów: społecznego  
i zawodowego, każdy warsztat trwa 15 godzin i jest realizowany w e-Centrum). 

 Szkolenie podstawowe z obsługi komputera i językowe (szkolenie realizowane  
w e-Centrum) 

 Seminarium prawne (Tematyka: Prawo pracy z elementami telepracy, prawa osób  
z niepełnosprawnością, trwa dwie godziny, wsparcie jest realizowane w e-Centrum). 

 Indywidualne konsultacje z obszaru aktywizacji społeczno-zawodowej (Konsultacje  
z Mentorem/-ką w formie stacjonarnej lub zdalnej: telefonicznie i e-mailowo). 
 



 
 

2. Wsparcie dodatkowe dla Uczestników/-czek projektu (realizowane 
poza e-Centrum) 
 Kontynuacja/rozpoczęcie nauki (finansowe wsparcie dla osób, które chcą lub 

kontynuują edukację formalną) 

 Szkolenia zawodowe wewnętrzne (szkolenia zawodowe, dostosowane do potrzeb 
lokalnych rynków pracy, szkolenia realizowane są w Oddziale lub w Centrali) 

 Szkolenia zawodowe zewnętrzne (finansowanie szkolenia indywidualnie 
dobranego do potrzeb). 

 Szkolenie z przedsiębiorczości, działalności gospodarczej i spółdzielczości socjalnej 
(szkolenie dla osób, które chcą założyd swoją firmę lub przystąpid do spółdzielni 
socjalnej). 

 Warsztaty praktycznej nauki zawodu (wsparcie realizowane przez 
wykwalifikowanego/-ną specjalistę/-tkę w danym zawodzie i  służy nabyciu 
nowych bądź rozwinięciu dotychczasowych umiejętności zawodowych). 

 Pośrednictwo pracy (wyszukanie ofert pracy, staży lub praktyki  pod indywidualne 
potrzeby Uczestników/-czki Projektu). 

 Praktyki zawodowe (praktyka w miejscu pracy, trwa 2 tygodnie). 

 Staż rehabilitacyjny (zdobycie praktycznych umiejętności przez wykonywanie 
zadao w miejscu pracy, trwa średnio 3 miesiące – finansowanie stypendium 
stażowego dla Uczestników/-czek Projektu). 

 Zatrudnienie wspomagane (wsparcie w poszukiwaniu pracy oraz we wdrożeniu na 
stanowisko realizowane przez Trenera/-kę Pracy). 

 Dodatkową formą wsparcia dla uczestników projektu danego e-Centrum są 
Integracyjne wyjazdowe warsztaty aktywizacji  społeczno- zawodowej 
 

3. Wsparcie dla osób z otoczenia niepełnosprawnych uczestników/-czek 
projektu  
 Warsztat  psychologiczno-prawny  dla rodzin i opiekunów. Jest to obowiązkowa 

forma wsparcia, która jest realizowana w e-Centrum (śr. 5 godzin). 

 Udział wybranych osób z otoczenia w Integracyjnych wyjazdowych warsztatach 
aktywizacji  społeczno-zawodowej. 

 
Projekt „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich  

i małomiasteczkowych” realizowany w partnerstwie zawartym pomiędzy Paostwowym 

Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Lider) oraz Fundacją Pomocy 

Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo (Partner) jest współfinansowany  

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

1. Wsparcie w e-Centrach udzielane jest w okresie 01.08.2013 – 31.12.2014r. 

2. Wsparcie w każdym z e-Centrów będzie udzielane w sposób ciągły przez około 10 

miesięcy liczonych od momentu rozpoczęcia działao w danym e-Centrum. 

/-/ Monika Dolezioska 

Kierownik GOPS Masłów 


