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személyek

A projekt legfőbb célja a megváltozott munkaképességű személyek
elhelyezkedésének és tartós munkavállalásának elősegítése.

A projekt közvetlen, elsődleges célcsoportját a B1, B2, C1, C2, D, E komplex
minősítési kategóriával rendelkező személyek, illetve a továbbfolyósított
rokkantsági ellátásban, fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi
járadékában részesülő, munkavállalás iránt érdeklődő megváltozott
munkaképességű emberek alkotják.
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A program keretében egyéni tanácsadás, képzések, valamint elhelyezkedést
elősegítő támogatások és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások
igénybevételére van lehetőség. A szolgáltatási és támogatási programelemkínálatából olyan segítő tevékenységek választhatók ki a résztvevők számára,
amelyek hozzájárulnak a résztvevő rehabilitációjához, munkaerő-piaci
esélyeinek javításához, személyes fejlődéséhez.
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Munkatársaink személyre szabottan segítenek:
 munkaerő-piaci ismereteinek és kompetenciáinak fejlesztésében,
 indokolt esetben képzésben történő részvételben,
 az álláskeresésben, önéletrajzírásban,
 az állásinterjúra való felkészülésben,
 a megfelelő munkahely megtalálásában és megtartásában,
 a betanulásban és a munkahelyi beilleszkedésben.
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Keressen minket bizalommal!
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