Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach

zaprasza do udziału w projekcie „AZYMUT NA ZMIANY”
Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne
i walka z ubóstwem Działania RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty
konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo (nie pracujących, osób będących
na urlopie wychowawczym z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się
w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, uczących się (studenci studiów
wieczorowych i zaocznych) zamieszkujących na terenach wiejskich gminy OSIEK, w wieku
18+ zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Preferowane osoby (dodatkowe punkty):
•
•
•
•
•

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub z zaburzeniami
psychicznymi ( orzeczenie o niepełnosprawności lub opinia lekarska)
korzystające z pomocy Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej
kobiety
o niskich kwalifikacjach tj. zawodowe, średnie, (liceum, technikum).

Okres realizacji projektu: do 30-06-2019r.; rekrutacja ciągła
W ramach projektu „AZYMUT NA ZMIANY” realizowane będą zadania:
1. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (5h/UP);
2. Grupowe treningi kompetencji społecznych; (36h/UP)
3. Innowacyjny jobcoaching ( 8h/UP)
4. Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie ( 3h/UP) oraz psychologiczne ( 4h/UP)
5. Szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe ( katalog otwarty zgodnie
z zainteresowaniem i predyspozycjami, średnio 100 h szkoleniowych, w tym stypendia
szkoleniowe dla każdego uczestnika w wysokości 6,64 zł za każdą 1h szkoleniową)
6. Staże zawodowe- 4 miesięczne płatne 997,40 netto x 4 miesiące;
7. Pośrednictwo pracy 4h/UP
Ponadto zapewniamy dla każdego uczestnika:
Badania lekarskie i ubezpieczenie NNW w ramach staży;
Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże dla 100% Uczestników Projektu
Bezpłatne materiały szkoleniowe
Catering za zajęciach grupowych i szkoleniach
Ubezpieczenie zdrowotne z pierwszym dniem uczestnictwa w projekcie.
Więcej informacji: tel. 536283889;
601 090 096;
www.stowarzyszenieprorew.pl/azymut-na-zmiany
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