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Szanowna Pani, 

Czy wie Pani, że 80 proc. pracodawców uważa, że osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności są równie 
efektywne i zaangażowane w pracę jak ich pełnosprawni koledzy? 

Dlaczego więc tak trudno im znaleźć pracę? Szczególnie, jeśli są niepełnosprawnymi kobietami…? 

Proszę odpowiedzieć sobie na pytanie, czy: 

 ma Pani wysoką samoocenę i poczucie własnej wartości?  

 jest Pani przedsiębiorcza i nastawiona na efektywne osiąganie celów zawodowych? 

 potrafi Pani pracować projektowo? 

 potrafi Pani zbudować swoją wiarygodność zawodową i zaprezentować się z najlepszej strony? 

 potrafi Pani zadbać o swoje interesy w przyszłej pracy i promować same siebie? 

 nie dotyczą Pani i nie wpływają na nią najbardziej powszechne stereotypy dotyczące kobiet – 
gaduła, histeryczka, nie umie prowadzić, słaba, zbyt grzeczna, zbyt miła, zbyt opiekuńcza….? 

 
Jeżeli odpowiedź powyższe pytania brzmi „nie”, a szuka Pani dla siebie pracy i posiada Pani orzeczenie 
o niepełnosprawności, zapraszamy do wzięcia udziału w programie  
 

Polskie Agencje Zatrudnienia centrami skutecznej aktywizacji kobiet 
 
(WND-POWR.04.03.00-00-W139/16-01) nr umowy UDA-POWR. 04.03.00-00-W139/16-00, realizowanego w terminie 
01.08.2017 – 30.04.2019, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  Priorytet IV. Innowacje 
społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Projekt jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem projektu jest zaadaptowanie, wypracowanie i wdrożenie nowego, kompleksowego 
rozwiązania, zwiększającego efektywność działań na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet. 

Dzięki udziałowi w projekcie kobiety bez zatrudnienia zyskają: 

 bezpłatny dostęp do Portalu Aktywizacji Zawodowej zarządzającego całym procesem 
doradztwa zawodowego, 

 możliwość samodzielnego przeprowadzenia bezpłatnych testów kompetencyjnych 
i osobowościowych, 

 bezpłatny dostęp do programu szkoleniowego, przygotowanego specjalnie dla kobiet bez 
zatrudnienia, 

 możliwość zaktualizowania/dopasowania swoich kwalifikacji zawodowych do aktualnego 
rynku pracy oraz nabycia/zwiększenia kompetencji przekrojowych, poszukiwanych przez 
pracodawców, 

 bezpłatne i kompleksowe wsparcie i coaching Doradcy Zawodowego, 

 możliwość budowania sieci wsparcia pomagających rozwiązywać problemy i poszukiwać pracy, 
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 dostęp do bazy pracodawców i ogłoszeń o pracę, 

 i wiele innych. 

To wszystko może stać się Pani udziałem już teraz! Po więcej informacji zapraszamy Panią na www 

http://projekt.kobietypracujace.eu 

Udział w projekcie jest bezpłatny (zwracamy koszty dojazdu, zapewniamy wyżywienie i materiały 
szkoleniowe).  

Na każdym etapie projektu budynek i sale szkoleniowe będą dostępne architektonicznie dla osób 
niepełnosprawnych, a wszelkie produkty projektu również zostaną dostosowane do ich potrzeb  
(np. zasoby cyfrowe wg wyt.WCAG2.0 i łatwego języka dla wszystkich osób niepełnosprawnych). 

Serdecznie zapraszamy Panią do wzięcia udziału i zachęcamy do wypełnienia dokumentów 
rekrutacyjnych http://kobietypracujace.eu/projekt/index.php/pl/rekrutacja, a będzie miała Pani 
pierwszeństwo przy przyjęciu do projektu. 

Z wyrazami szacunku, 

Zespół projektowy 

http://projekt.kobietypracujace.eu/
http://kobietypracujace.eu/projekt/index.php/pl/rekrutacja

