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Work-based Entrepreneurship Training for People
with Disabilities - WOT

Rezultaty projektu WOT:

1. Przewodnik z zakresu rozwoju przedsiębiorczości inkluzywnej dla
mentorów osób z niepełnosprawnością fizyczną
2. Kurs e-learningowy dla mentorów w tym zakresie

Cel projektu:
Projekt WOT ma na celu promowanie

3. Przewodnik z zakresu rozwoju własnej przedsiębiorczości dla osób
z niepełnosprawnością fizyczną

koncepcji przedsiębiorczości

4. Kurs e-learningowy dla osób z niepełnosprawnością fizyczną w tym
zakresie

inkluzywnej w odniesieniu do osób

Szkolenia w projekcie WOT:

z niepełnosprawnością fizyczną
chcących zostać przedsiębiorcami lub
wykonywać wolny zawód, poprzez
opracowanie podejścia
metodycznego opartego na stażu



Mobilność osób uczących się i trenerów do Włoch w celu wymiany
doświadczeń, poprawy znajomości języka angielskiego i uczestnictwa
w 30 godzinach kursu

Projekt WOT odpowiada na wiele potrzeb różnych grup
docelowych:

towarzyszącym (podpatrywanie
pracy), mentoringu i coachingu.

• potrzeby znalezienia zawodu przez osoby niepełnosprawne w Europie,

Mentoring prowadzony będzie
w miejscu pracy przez przedsiębiorcę

wykorzystując również przedsiębiorczość inkluzywną

lub osobę wykonującą wolny zawód,

• potrzeby trenerów zawodowych i centrów kształcenia zawodowego do

najlepiej niepełnosprawną, zaś

wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy przy wykorzystaniu

coaching prowadzony będzie przez

przedsiębiorczości inkluzywnej, szkoleń zawodowych oraz mentoringu

przedstawicieli partnerów.

• potrzeby Komisji Europejskiej i krajów członkowskich w celu zwiększenia

Pożądanym rezultatem projektu

liczby osób i wskaźnika zatrudnienia w Europie, zarówno w całej populacji, jak

będzie liczba osób

i wśród osób niepełnosprawnych

niepełnosprawnych, które rozpoczną

Pierwsze spotkanie partnerów miało miejsce w Rzeszowie w dniach

prowadzenie firm lub wykonywanie

17-18.01.2017. Głównymi tematami dyskusji były:

wolnego zawodu albo rozpoczną

• jak zorganizować różne działania w zakresie zarządzania i monitorowania

współpracę na stanowisku
kierowniczym w nowopowstałych

realizacji projektu oraz opracowywania rezultatów projektu

przedsiębiorstwach, w tym w firmach

• analiza ryzyka projektu

doradczych.

• jak promować i upowszechniać rezultaty projektu, wykorzystując planowane

Okres realizacji projektu:

na czerwiec 2017 r. konferencje w każdym kraju partnerskim celem zebrania

01.12.2016 – 31.05.2019

grupy uczestniczącej w pilotażu
• jaka powinna być struktura pierwszego przewodnika, planowanego do
przygotowania w ciągu najbliższych 6 miesięcy

Chcesz wiedzieć więcej
o projekcie WOT?

Następne spotkanie partnerskie: Paryż 26-27.06.2017

www.wot-project.eu

http://fb.me/wotproject

Zmienia życie. Otwiera umysły.
Projekt sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt
odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za
umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

