Informacje o projekcie „Z NOWĄ ENERGIĄ NA RYNEK PRACY!”
Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest do 30 młodych osób kobiet i mężczyzn (20K i 10M), które:
• są w wieku 15-29 lat,
• zamieszkują na terenie powiatu m. Słupsk i pow. słupskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
• nie uczestniczą w kształceniu w trybie formalnym stacjonarnym,
• w ciągu ostatnich 4 tygodni nie szkoliły się, nie uczestniczyły w szkoleniu,
• są bierne zawodowo (30 osoby – 20K, 10M),
• są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w ewidencji urzędu pracy (30 osób – 20K i 10M),
Z udziału w projekcie wykluczone są następujące osoby:
• osoby pracujące,
• osoby bezrobotne zarejestrowane w ewidencji urzędów pracy,
• młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym
uwzględnieniem:
• wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach
pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,
• wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,
• wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze
znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej,
• matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
• absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po
opuszczeniu),
• absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do
roku po opuszczeniu),
• matki przebywające w domach samotnej matki,
• osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).
Dokumenty zgłoszeniowe:
1. Formularz zgłoszeniowy,
2. Oświadczenie potwierdzające spełnianie kryteriów grupy docelowej,
3. Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1977 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz.
721 z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o
ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 231, poz. 1375) – w przypadku osób niepełnosprawnych,
4. Oświadczenie określające status Kandydata na Uczestnika Projektu na rynku pracy
5. Oświadczenie dotyczące przekazania informacji o sytuacji na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie
Formularz oraz Oświadczenia muszą być opatrzone czytelnym podpisem Kandydata na Uczestnika Projektu lub w
przypadku osoby małoletniej przez jej prawnego opiekuna.

Ścieżka wsparcia:
1. Doradctwo zawodowe
a) okres realizacji: 3 edycje – grupy po 10 UP. Zajęcia grupowe i indywidualne

I- 04.2017
II-06.2017
III-08.2017
Uczestnicy mają możliwość ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
2. Coaching

3 edycje – grupy po 10 UP. Zajęcia grupowe i indywidualne
I- 04.2017
II-06.2017
III-08.2017
Uczestnicy mają możliwość ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.
3. Szkolenie zawodowe
a) 3 edycje – grupy po 10 UP. Zajęcia grupowe średnio 150 godzin szkolenia. Stypendium szkoleniowe

I- 05-06.2017
II-07-08.2017
III-09-10.2017
20 spotkań x 8 godzin dziennie, średnio 2- 3 razy w tygodniu,
c) warunek zakończenia: 80% obecności na zajęciach oraz udział w egzaminie mającym na celu weryfikację
nabytych kompetencji/kwalifikacji,
d) szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestników Projektu, wybór szkolenia
nastąpi na podstawie Indywidualnego Planu Działania (IPD) opracowanego na etapie identyfikacji potrzeb
Uczestnika oraz zdiagnozowanej możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego,
e) tematyka szkoleń będzie związania z branżami w ramach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza tj.:
• ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się – będzie sprzyjać
redukcji społecznych i ekonomicznych kosztów chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się dzięki
komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach, jak: kompleksowe i zindywidualizowane
rozwiązania w profilaktyce, diagnostyce i terapii; systemy opieki nad osobami niepełnosprawnymi i w
wieku podeszłym.
f) szkolenie jest fakultatywną formą wsparcia, skierowanie Uczestnika na szkolenie uzależnione jest od
indywidulanych potrzeb Uczestnika – zakłada się, że udział w szkoleniach weźmie 30 UP,
g) efektem szkoleń będzie uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim
dokumentem (np. certyfikatem VCC), uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji będzie każdorazowo weryfikowane
poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu) – projekt zakłada 100%
zdawalność,

h) za udział w szkoleniach przewidziane jest stypendium szkoleniowe – 6,65 zł netto/godzina,
i) Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe (np. skrypty lub podręczniki opracowania, ćwiczenia do wykonania),
j) Uczestnicy podczas trwania szkolenia mają zapewniony catering (przerwa kawowa oraz obiad),
k) Uczestnicy podczas trwania szkolenia podlegają ubezpieczeniu NNW,
l) Uczestnicy mają możliwości ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.
4. Nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie
wykonywania danego zawodu poprzez 3 miesięczne staże zawodowe, spełniające standardy wskazane w
Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży
a) okres realizacji: czerwiec 2017 – marzec 2018
b) 3 miesiące dla każdego Uczestnika, po 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo (dni robocze), dla osób
niepełnosprawnych czas pracy zostanie odpowiednio skrócony.
c) staż jest fakultatywną formą wsparcia, skierowanie Uczestnika na staż uzależnione jest od indywidulanych
potrzeb Uczestnika określonych na podstawie diagnozy zawartej w IPD - zakłada się udział 30 UP
d) staże powiązane będą z realizowanymi szkoleniami i będą uwzględniać obecne i przewidywane zapotrzebowanie
w powiązaniu z branżami o największym potencjale rozwoju w ramach obszaru Inteligentnych Specjalizacji
Pomorza.
e) staże odbywają się na podstawie trójstronnej umowy o zorganizowanie stażu zawartej pomiędzy organizatorem,
osobą kierowaną na staż oraz pracodawcą,
f) zadania wykonywane w ramach stażu będą określone w programie stażu (załącznik do trójstronnej umowy o
organizację stażu) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i potencjału stażysty,
g) Wnioskodawca zapewnia każdemu Uczestnikowi badanie lekarskie,
h) Uczestnicy podczas trwania stażu podlegają ubezpieczeniu NNW,
i) za udział w stażach przewidziane jest stypendium stażowe – 1127,47zł zł netto/miesiąc.
Kontakt :
Zespół projektu „Z NOWĄ ENERGIA NA RYNEK PRACY!”
tel.606 418 526 lub e-mail: biuro@znowaenergia.pl

