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Szkolenia z Przedsiębiorczości dla Osób z Niepełnosprawnościami Oparte na Pracy
– WOT

Cel projektu WOT
Celem projektu WOT jest
promowanie
przedsiębiorczości społecznej
wśród osób z
niepełnosprawnościami
poprzez rozwijanie
metodologii opartej na job
shadowing, mentoringu i
coachingu niepełnosprawnych
pragnących zostać
przedsiębiorcami lub
freelancerami. Mentoring
będzie prowadzony w miejscu
pracy przez przedsiębiorców i
freelancerów z
niepełnosprawnością a
coaching przez pracowników
organizacji partnerskich.
Pożądanym rezultatem
projektu jest liczba osób z
niepełnosprawnościami
rozpoczynająca działalność
gospodarczą lub pracę na
zlecenie lub współpracująca
na stanowiskach
kierowniczych w już
istniejących MŚP lub firmach
doradczych.

Działania rozpowszechniające w projekcie WOT w ostatnich miesiącach:
Polska:
Program na temat projektu WOT w TV Glusi – telewizji dla osób głuchych w
Polsce PL-https://www.glusi.tv/
Artykuł na portalu IPON-Internetowy Portal dla ON
Wystawa informacji o projekcie w Małopolskiej Wyższej Szkołe
Ekonomicznej w Tarnowie
Wystawa informacji o projekcie w biurze CWEP podczas spotkania z
pracownikami akademickimi i naukowcami.
Francja:
Prezentacja projektu w ADPI na Dniach Erasmusa
Wprowadzenie WOT we Francji na seminarium o walidacjii uczenia się
pozaformalnego i nieformalnego
Włochy:
Presentacja projektu podczas konferencji "Noi e il lavoro. Problemi e
prospettive" o problems zatrudnienia i perspektywach dla ołodych ośób
niewidomych na Regionalnej Radzie Związku Niewidomych we
Florence.
Artykuł o projekcie WOT na stronie informacyjnej La Gazzetta di Lucca
Publikacja artykułów o WOT LTTA w Pizie w lokalnych gazetach i
lokalnych serwisach informacyjnych: 1.
https://www.versiliatoday.it/2017/08/09/wot-corso-formazionesullimprenditorialita-inclusiva/; 2. http://www.pisatoday.it/cronaca/datutta-europa-a-pisa-per-la-settimana-di-formazione-del-progettoeuropeo-wot-all-agenzia-formativa-aforisma.html; 3.
http://www.pisainformaflash.it/comunicato-stampa/da-tutta-europa-apisa-per-il-progetto-wot/
Hiszpania:

Presentacja projektu pracownikom FDO i miasta La Zubia

Czas trwania projektu:
01.12.2016 – 31.05.2019
Czy chcesz dowiedzieć się
więcej o projekcie WOT?

Presentacja projektu studentom Integracji Społecznej
I WIELE INNYCH DZIAŁAŃ, KTÓRE MAŻNA ZNALEŹĆ NA NASZEJ STRONIE I
MEDIACH SPOŁECZNIOŚCIOWYCH...

www.wot-project.eu

http://fb.me/wotproject
Zmienia życie. Otwiera umysły.
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