
 

Informacja na temat dostępności projektu pt. Akademia 

zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami 

1. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z rożnymi rodzajami niepełnosprawności. 

2. W celu dostosowania projektu do potrzeb konkretnej osoby z niepełnosprawnością, 

prosimy o wypełnienie w formularzu zgłoszeniowym rubryki, w której pytamy:  

 Jeżeli masz specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności, które należy 

spełnić, aby zapewnić Ci pełne uczestnictwo w projekcie zgłoś je lub wpisz jakie? 

3. Zgłoszenia do projektu można dokonać osobiście w biurze projektu w Krakowie 30-318 

przy ul. Bałuckiego 6. Zamiar zgłoszenia warto poprzedzić telefonicznie pod nr tel. 

515 555 146 u koordynatora projektu, który poinformuje o dostępnych udogodnieniach 

dla osób z niepełnosprawnościami i pomoże w wypełnieniu dokumentów formalnych. 

4. Dla osób z trudnościami w poruszaniu się i poruszających się na wózku  dostępne są 

biura w: 

 Krakowie 30-318 przy ul. Bałuckiego 6, w którym znajduje się podjazd do budynku, 

schodołaz,  łazienka bez barier z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych; 

 Siedziba Fundacji KTO w Słopnicach 833, 34-615, zlokalizowana jest na poziomie 

parteru. 

5. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej 

http://www.fundacjakto.pl/akademia-zatrudnienia, skąd można je pobrać, wypełnić i 

przesłać drogą elektroniczną na adres kontakt@fundacjakto.pl lub listem.  

6. Koordynator projektu może zorganizować spotkanie w dowolnym miejscu, dogodnym dla 

osoby z niepełnosprawnością np. przyjechać do jej domu lub inny wskazany przez nią 

adres. 

7. Informacje o projekcie i dokumenty rekrutacyjne zamieszczone na stronie  

http://www.fundacjakto.pl/akademia-zatrudnienia są dostosowane do obsługi przez 

komunikatory głosowe (programy czytające teksty). 

8. Istnieje możliwość wydrukowania dokumentów powiększoną czcionką oraz udostepnienia 

przez koordynatora projektu lupy powiększającej tekst. 

9. Informacje o projekcie i zapisy w dokumentach projektowych mogą być przekazane przez 

koordynatora w formie prostej do zrozumienia podczas spotkania lub rozmowy 

telefonicznej. 

10. Osobie z niepełnosprawnością może towarzyszyć opiekun, członek rodziny lub pies 

przewodnik. 

11. Podczas realizacji projektu zapewniamy możliwość skorzystania z usług trenera 

zatrudnienia wspieranego. 
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