
  

  

Dzięki uczestnictwu w projekcie 
stałam się bardziej samodzielna i niezaleŜna. 

Ela z Nowego Dworu Mazowieckiego 

 

Setki osób z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słu chu 
wzięły sprawy w swoje r ęce… i nie Ŝałują! 
Dołącz do nich i b ądź aktywny/aktywna! 

 

MoŜesz nam zaufać, gdyŜ:  

 ZNAMY TWOJE POTRZEBY. 
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym jest organizacją 
o prawie 20-letnim doświadczeniu w rehabilitacji osób 
z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu. 

 JESTEŚMY SKUTECZNI. 
W 2009 r. w znaleźliśmy pracę dla 25 osób głuchoniewidomych. 
Rok zamknęliśmy z prawie 400 zadowolonymi beneficjentami 
i beneficjentkami. 

 ZATRUDNIAMY WYKWALIFIKOWAN Ą KADRĘ. 
Specjaliści i specjalistki projektu to głównie osoby z wieloletnim 
doświadczeniem we wspieraniu osób z jednoczesnym 
uszkodzeniem wzroku i słuchu. 

 

Dowiedz si ę, co mo Ŝesz z nami zyska ć ►►► 
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W oparciu o wieloletnią praktykę przygotowaliśmy nową, jeszcze 
doskonalszą ofertę. Dzięki niej masz szansę wzmocnić swoją pozycję na 
rynku pracy. 

Pomogą Ci w tym: 

TRENERKI I TRENERZY PRACY  – z nimi znajdziesz zatrudnienie 
i staŜ; 

SZKOLENIA ZAWODOWE  w popularnych na rynku branŜach; 

DOFINANSOWANIA SPRZĘTU, który umoŜliwi Ci sprawniejsze 
funkcjonowanie na rynku pracy; 

DOFINANSOWANIA DO INDYWIDUALNYCH SZKOLE Ń zgodnych 
z Twoimi zainteresowaniami; 

WYJAZDOWE WARSZTATY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ , 
podczas których poprzez pracę w zespole wzmocnisz swoje 
kompetencje zawodowe. 

Oprócz tego w miejscu swojego zamieszkania (lub jego niedalekiej 
okolicy) będziesz mógł/mogła korzystać z indywidualnego wsparcia 
naszych specjalistów i specjalistek. 

PomoŜemy Ci m.in. zdobyć informacje o uprawnieniach przysługujących 
osobom z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu. 

Zapewniamy równieŜ pomoc tłumaczy/tłumaczek języka migowego oraz 
przewodników/przewodniczek osób głuchoniewidomych. 

Wszystkie osoby uczestniczące w projekcie biorą udział w konkursie. 
TakŜe Ty moŜesz wygrać w nim jedną z cennych nagród rzeczowych!
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Zaznacz właściwe odpowiedzi: 

� Czy posiadasz orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności lub równowaŜne? 

� Czy masz powaŜne uszkodzenie wzroku? 

� Czy masz powaŜne uszkodzenie słuchu? 

� Czy jesteś kobietą w wieku 16-60 lat lub męŜczyzną 
w wieku 16-65 lat? 

� Czy mieszkasz na terenie Rzeczpospolitej Polskiej? 

� Czy chciałbyś/chciałabyś skorzystać z naszego 
bezpłatnego wsparcia? 

 
Jeśli na wszystkie pytania odpowiedziałeś/odpowiedziałaś twierdząco, 
to znaczy, Ŝe powinieneś/powinnaś skontaktować się z naszym biurem 
makroregionalnym! 

 

Zatem nie czekaj, tylko... 

weź sprawy w swoje r ęce... 
 

Szczegóły oferty w regulaminie projektu dostępnym we wszystkich 
Biurach Makroregionów, na stronie internetowej www.mojapraca.org.pl  
oraz pod numerem ogólnopolskiej infolinii 0 801 011 107.
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Makroregion Centralny 
(obejmuje woj. mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie) 
ul. Deotymy 41, 01-441 Warszawa 
tel./fax: 22 635 69 70 
e-mail: pokl_warszawa@tpg.org.pl 
skype: tpg_warszawa 

Makroregion Południowo-Zachodni 
(obejmuje woj. dolnośląskie, śląskie, opolskie, lubuskie) 
ul. Zelwerowicza 4a, 53-676 Wrocław 
tel./fax: 71 359 30 28 
e-mail: pokl_wroclaw@tpg.org.pl 
skype: tpgwroclaw, gg: 7221948 

Makroregion Północno-Wschodni 
(obejmuje woj. kujawsko-pomorskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie) 
ul. Dworcowa 3/101, 10-413 Olsztyn 
tel.: 89 513 68 59 
e-mail: pokl_olsztyn@tpg.org.pl 
skype: tpg_Olsztyn, gg: 23876496 

Makroregion Północno-Zachodni 
(obejmuje woj. pomorskie, zachodniopomorskie i wielkopolskie) 
ul. BaŜyńskiego 32, 80-309 Gdańsk 
tel./fax: 58 55 00 225 
e -mail: pokl_gdansk@tpg.org.pl 
skype: tpg_gdansk 

Makroregion Południowo-Wschodni 
(obejmuje woj. lubelskie, małopolskie, podkarpackie) 
ul. M. Skłodowskiej 58/3, 20-029 Lublin 
tel./fax: 81 533 24 22 
e-mail: pokl_lublin@tpg.org.pl 
skype: tpg_lublin, gg: 23288464 


