
Szanowni Państwo! 

Zachęcam do zapoznania się z projektem Akademia Życia, którego celem jest zwiększenie 
samodzielności życiowej i aktywizacja społeczno – zawodowa osób między 18 a 25 rokiem życia z 
niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózkach.  

Być może wśród Państwa Podopiecznych znajdą się osoby, które mogłyby z niego skorzystać - są na 
początku swojego dorosłego życia, chcą być samodzielne i niezależne finansowo. Serdecznie proszę o 
przekazanie im tej informacji wraz z zaproszeniem do udziału w Akademii!  

Z pewnością oferują Państwo wiele skutecznych form aktywizowania swoich Podopiecznych, a 
samodzielne zamieszkanie i nauka samoobsługi w naszym projekcie może uzupełnić i wzmocnić 
efekty Państwa pracy. Dodatkowo udział w Akademii Życia nie koliduje i nie wyklucza udziału w 
innych Państwa projektach, ponieważ nie jest finansowany ani z EFS, ani z PFRON.  

Wierzę, że wspólnie możemy zadbać o kompleksową aktywizację Państwa Podopiecznych! 

Udział w Akademii Życia  

Rekrutacja prowadzona jest dwuetapowo. Osoba zainteresowana projektem przesyła do nas 
formularz zgłoszeniowy dostępny w załączonym linku. Następnie prowadzone są rozmowy 
kwalifikacyjne z zainteresowanymi.  

Zakwalifikowany uczestnik przyjeżdża na 6 miesięcy do Konina, gdzie w mieszkaniach treningowych 
realizuje indywidualnie dostosowany programu aktywizacyjny (w jednym półrocznym programie 
bierze udział maksymalnie 8 osób z niepełnosprawnością).  

Pod okiem wykwalifikowanej kadry (w tym asystentów osobistych i asystentów niezależnego życia) 
uczestnicy przechodzą treningi samodzielności (np. czynności dnia codziennego, w tym samoobsługi i 
czynności higieniczne, poruszanie się środkami komunikacji miejskiej, przygotowywanie posiłków, 
prace porządkowe), biorą udział w zajęciach aktywnej rehabilitacji na sali gimnastycznej, na basenie 
i w plenerze (nauka pokonywania barier). Odbywają się też indywidualne spotkania z coachem, który 
uwzględniając kompetencje, predyspozycje i zainteresowania uczestników, wspólnie z nim planuje 
szkolenia zawodowe (np. obsługa konkretnych programów komputerowych, obsługa klienta, prace 
administracyjno – biurowe). Dodatkowo uczestnicy uczą się języków obcych, mogą też korzystać ze 
wsparcia psychologa.  

Uczestnicy, którzy sumiennie realizują program Akademii Życia, mają szansę na odbycie półrocznego 
stażu zawodowego, finansowanego przez nas. Staż może odbywać się już w miejscu zamieszkania, u 
lokalnego pracodawcy lub nawet w Państwa organizacji. Zatem projekt daje wiele możliwości nie 
tylko osobie niepełnosprawnej, ale też potencjalnemu pracodawcy, który jest zainteresowany 
pozyskaniem pracownika dobrze przygotowanego do konkretnej pracy. Każdego z naszych 
mieszkańców możemy indywidualnie przygotować do pracy zgodnie z jego predyspozycjami 
zawodowymi, a także potrzebami przyszłego pracodawcy, np. z Państwa lokalnego rynku pracy. 
Pracodawcy oferujemy również możliwość pozyskania wiedzy, jak przystosować stanowisko pracy do 
potrzeb osoby z daną niepełnosprawnością i jak skorzystać z możliwości uzyskania wsparcia 
finansowego dla pracownika z niepełnosprawnością. 

Fundacja PODAJ DALEJ realizuje projekt Akademia Życia (Start up for young disabled people) w latach 
2013 - 2018 roku dzięki wsparciu Fundacji VELUX. Udział w projekcie jest bezpłatny.  

Termin najbliższego półrocznego programu to 8.04 – 9.10.2015. Rekrutacja trwa do 28 lutego 2015. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://podajdalej.org.pl/akademia-zycia/ Zachęcam 
również do kontaktu: k.wlodarczyk@podajdalej.org.pl tel. 63 211 22 19. 

      Z poważaniem i nadzieją na współpracę, 

 

      Karol Włodarczyk  

      Wiceprezes Fundacji PODAJ DALEJ 
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