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 Jesteś w trakcie ostatnich lat studiów
 lub właśnie je skończyłeś? 

Chcesz znaleźć ciekawą pracę? 

Nie wiesz, jak się zabrać do jej 
skutecznego szukania?

Potrzebne Ci są dodatkowe kwalifikacje?

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Akademii Gór niczo-
Hutniczej w Krakowie oraz Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Pedagogicznego oraz 

Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
zapraszają studentów i absolwentów do udziału w bezpłatnym Projekcie: 

Czemu służy Projekt? 
• zapewnieniu kompleksowego wsparcia w wejściu na 
rynek pracy dla osób kończących studia lub będących 
 „świeżymi” absolwentami 

Z czego możesz skorzystać? 
• z indywidualnego wsparcia coacha, pomagającego 
ukierunkować i zoptymalizować wysiłki zmierzające do 
znalezienia i podjęcia pracy, 
• z indywidualnych i grupowych konsultacji doradztwa 
zawodowego, praw dot. niepełnosprawności, prawa pracy 
oraz możliwości dofinansowania do wynagrodzeń, 
• z warsztatów kompetencji miękkich oraz umiejętności 
specjalistycznych, 
• z pomocy asystenta, wspierającego uczestnictwo 
w Projekcie, 
• ze specjalistycznych kursów zawodowych z komer-
cyjnego rynku dopasowanych do indywidualnych potrzeb 
uczestnika oraz wymogów rynku pracy, 
• z konferencji, sympozjów branżowych,
• z dofinansowania do zamieszkania. 

Jakie są warunki uczestnictwa? 
• motywacja do znalezienia w przyszłości ciekawej pracy, 
• aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu 
znacznym lub umiarkowanym, 
• posiadanie statusu osoby niezatrudnionej – w momen-
cie przystąpienia do Projektu i na dzień 1 kwietnia 2013 r.,
• posiadanie statusu studenta/-tki, doktoranta/-tki lub absol-
wenta/-tki AGH/UP/UMCS w momencie przystąpienia do Projektu.

Gdzie można dowiedzieć się więcej 
i zapisać do Projektu?
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 
ul. Reymonta 17/10, 30-059 Kraków 
tel./fax.: +48 12 622 26 04, wew. AGH: 46 30 
e-mail: bon@agh.edu.pl 
www.bon.agh.edu.pl/firr

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
ul. Armii Krajowej 9/127 30-150 Kraków 
tel.: +48 12 662 66 70, wew. UP: 66 70 
e-mail: bon@up.krakow.pl 
www.up.krakow.pl/bon zakładka „kursy i szkolenia”

Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych  
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych UMCS
ul. Radziszewskiego 17 (pok. 9 – parter), 20-036 Lublin
tel. +48 81 537 58 90
e-mail: punkt@poczta.umcs.lublin.pl
www.umcs.lublin.pl/niepelnosprawni

Projekt prowadzi 
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
ul. Wybickiego 3a, 31-261 Kraków
 tel. +48 12)629 85 14, fax. +48 12 629 85 15
e-mail: biuro@firr.org.pl
www.firr.org.pl
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